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منظمة الطيران المدني الدولي

مقدمة من األمينة العامة
الجزء األول :تقارير ّ
عرض
-1

المقدمة

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة أنشئت في شيكاغو في
1-1
 1944/12/7بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي .واإليكاو هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في
االتفاقية .وتحدد القواعد الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه ،وكذلك حماية البيئة في مجال الطيران ،وتشجع على
تنفيذها.
ويبلغ عدد أعضاء اإليكاو  191دولة متعاقدة .ويوجد مقرها الرئيسي في مونتريـال ولديها مكاتب إقليمية في
2-1
بانكوك ،والقاهرة ،وداكار ،وليما ،والمكسيك العاصمة ،ونيروبي وباريس باإلضافة الى المكتب الفرعي اإلقليمي في بيجين.
وتتكون اإليكاو من هيئة ذات سيادة هي الجمعية العمومية ومجلس إدارة هو مجلس المنظمة .وتضم الجمعية
3-1
العمومية ممثلين عن جميع الدول المتعاقدة ،وتجتمع مرة كل ثالث سنوات ،وتستعرض بشكل مفصل األعمال الكاملة للمنظمة،
وتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية الصادرة منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية وتبحث
أيضا في شؤون ميزانية الثالث سنوات .وقد اجتمعت الجمعية العمومية آخر مرة في سبتمبر .2016
وينتخب المجلس ،الذي يضم  36دولة ،من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ويوجه أعمال المنظمة
4-1
ُ
باستمرار .ويحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجوية ،ولجنة النقل الجوي ،واللجنة المالية ،ولجنة التدخل غير المشروع،
ولجنة الموارد البشرية ،ولجنة التمويل المشترك لخدمات المالحة الجوية ولجنة التعاون الفني.
وتضم األمانة العامة خمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية ،وادارة النقل الجوي ،وادارة التعاون الفني،
5-1
وادارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية ،وادارة الشؤون اإلدارية والخدمات .ويشكل فرع المالية ومكتب التقييم والم ارجعة
الداخلية أيضا جزءاً من األمانة العامة وهما مسؤوالن أمام األمينة العامة .أما المكاتب اإلقليمية ،التي تعمل تحت إدارة األمينة
العامة ،فهي مسؤولة أساساً عن إقامة االتصال مع الدول المعتمدة لديها وغيرها من المنظمات والهيئات اإلقليمية للطيران
المدني واللجان اإلقليمية االقتصادية لألمم المتحدة .وتشجع المكاتب اإلقليمية على تنفيذ السياسات والق اررات والقواعد
والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وخطط المالحة الجوية اإلقليمية وتقدم المساعدة الفنية بناء على الطلب.
ووفقاً للمادة  4-12من النظام المالي ،أتشرف بأن أعرض البيانات المالية لإليكاو للسنة المنتهية في
6-1
 2016/12/31على المجلس لكي ينظر فيها ويوصي الجمعية العمومية بإقرارها .وبموجب المادة الثالثة عشرة من النظام
الماليُ ،يعرض أيضاً رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقريره عن البيانات المالية لعام  2016على المجلس والجمعية العمومية
إضافة إلى التعليقات عليها (الواردة في تعليقات األمينة العامة).
وما لم يقرر خالف ذلك ،فإن البيانات المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها والتي تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه
7-1
البيانات المالية وهذا التقرير ،تُعرض بآالف الدوالرات الكندية.
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اإلبالغ المالي والسمات البارزة ألداء الميزانية
اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

كما ورد بيانه في المالحظة  1الواردة في البيانات المالية ،ظلت اإليكاو تطبق بالكامل المعايير المحاسبية الدولية
1-2
للقطاع العام في عام  .2016وقد اعتمدت منظمات األمم المتحدة هذه المعايير لتحل محل المعايير المحاسبية لمنظومة األمم
المتحدة .والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام هي مجموعة من المعايير المحاسبية التي وضعت على أساس مستقل،
وتقتضي اتباع المحاسبة على أساس "االستحقاق التام" .ويعتبر أساس االستحقاق التام أفضل أسلوب محاسبي من جانب
المنظمات الدولية بالنسبة لكل من القطاعين العام والخاص .وتتضمن المعايير متطلبات تفصيلية وارشادات تضمن اتساق
البيانات المالية وتسهل مقارنتها.
البيانات المالية
2-2

أُعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام:
الوضع المالي؛
 البيان المالي األول:
األداء المالي؛
 البيان المالي الثاني:
التغييرات في صافي األصول؛
 البيان المالي الثالث:
التدفقات النقدية؛
 البيان المالي الرابع:
المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية.
 البيان المالي الخامس:

كذلك ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،تشمل البيانات المالية المالحظات التي تقدم األوصاف
3-2
السردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية والمعلومات عن البنود التي ال تستحق أن تسجل في البيانات.
وتشمل المالحظات أيضا عرض أهم أنشطة اإليكاو حسب الجزء كما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية
للقطاع العام .ويوجد جزءان ُم درجان في البيانات المالية التي شملتها المراجعة .ويغطي الجزء األول األنشطة العادية الجارية
للمنظمة مثل البرنامج العادي ،واألنشطة المدرة لإليرادات وادارة برنامج التعاون الفني ودعمها .ويغطي الجزء الثاني أنشطة
جميع مشاريع التعاون الفني ،التي تديرها عموما اإليكاو بناء على الطلب من فرادى الدول.
وال تشكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها المراجعة .غير أنه ما دامت هذه الجداول تقدم معلومات أكثر
4-2
تفصيال وتدعم األرقام المجمعة المتعلقة بالبيانات المالية التي شملتها المراجعة ،فقد أُدرجت في الجزء الرابع من هذه الوثيقة.
5-2

وتقدم الفقرات التالية موج از عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة لعام .2016

البيان المالي األول يقدم الوضع المالي للمنظمة .وتتكون األصول التي يبلغ مجموعها  426.9مليون دوالر
6-2
كندي في  2016/12/31في األساس من السيولة النقدية ومعادالت النقدية بمبلغ  392.2مليون من الدوالرات الكندية ومن
االشتراكات المقررة وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ  28.7مليون من الدوالرات الكندية .ويبلغ مجموع الخصوم
 494.4مليون من الدوالرات الكندية ،حيث يمثل منها مبلغ  312.6مليون من الدوالرات الكندية المقبوضات المسبقة
المخصصة في معظمها لمشاريع التعاون الفني ،وجرى تدوين الخصم طويل األجل بمبلغ  142.4مليون من الدوالرات الكندية
الستحقاقات الموظفين في هذا البيان منذ سنة  2010مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .
هذا البيان المالي يبين أيضا وجود عجز تراكمي بمبلغ  67.5مليون من الدوالرات الكندية ،بسبب الحاجة إلى
7-2
تسجيل خصوم استحقاقات الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .غير أنه نظ ار ألن األصول الجارية
تتجاوز الخصوم الجارية بمبلغ  66.3مليون من الدوالرات الكندية ،فمن غير المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى التمويل
اإلضافي القصير األجل لتغطية العجز المتراكم.
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البيان المالي الثاني يقدم األداء المالي لعام  .2016وشهد هذا البيان تغييرات كبيرة منذ سنة  2010لالمتثال
8-2
للمعايير ا لمحاسبية الدولية للقطاع العام .أما اإليرادات من اتفاق المشاريع المسجلة سابقا على األساس النقدي فيجري تدوينها
اآلن استنادا إلى الخدمات والسلع التي تسلم إلى مشاريع التعاون الفني .وتسجل مبيعات المطبوعات أيضا للحسابات على
أساس االستحقاق ،عند تسليم المطبوعات .وطرأت أيضا تسوية مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررة بمبلغ  1.4مليون من
الدوالرات الكندية خالل سنة  2016لمراعاة أثر تدوين المبالغ المستحقة المحصلة بالقيمة العادلة على األجل الطويل كما تنص
على ذلك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .وكان مجموع الفائض لعام  2016قد بلغ  7.5مليون دوالر كندي .ويبين
الجدول (ألف) النتائج حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق لألنشطة العادية .وتشمل النفقات مبلغ  9.9مليون دوالر كندي
مسجل في الصندوق المتجدد لتدوين نفقات استحقاقات الموظفين (استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،واإلجازة
السنوية والعودة إلى الوطن) على أساس االستحقاق .قبل اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،في عام ،2010
سجلت معظم هذه االستحقاقات باستخدام األساس النقدي .وفي عام ُ ،2016سدد مبلغ  3.6مليون من الدوالرات الكندية مقابل
ويدرج الفرق البالغ 6.3
ويعرض هذا المبلغ في الصندوق المتجدد كمصدر تمويلي من الصناديق األخرىُ .
هذه االستحقاقات ُ
مليون من الدوالرات الكندية بين االستحقاقات المتراكمة واالستحقاقات المسددة في فائض السنة لهذا الصندوق .وتقدم الفقرات
التالية توضيحات عن النتائج المالية وعجز الصندوق العام للبرنامج العادي (مبلغ  4.5مليون من الدوالرات الكندية) وفائض
صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (مبلغ  2مليون من الدوالرات الكندية).
فائض يبلغ  5ماليين
وفيما يتعلق بالفائض الصافي للصناديق األخرى ( 13.1مليون دوالر كندي) ،فيوضحه
9-2
ٌ
دوالر كندي في صناديق البيئة وكذلك مبالغ فائضة مقدارها  0.4مليون دوالر في صندوق الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة
للسالمة الجوية في أفريقيا ( ،)AFI Planومليون دوالر في صندوق فريق دراسة أمن الطيران و 0.6مليون في صندوق المكتب
الفرعي اإلقليمي و 4.2مليون في الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات و 1.7مليون في جميع الصناديق األخرى.
وفيما يخص قطاع مشاريع التعاون الفني ،لم تشهد سنة  2016أي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات تسجل
10-2
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 ويدون استرداد هذه الرسوم اإلدارية بوصفها إيرادات في صندوق تكاليف الخدمات
اإلدارية والتشغيلية.
يقدم البيان المالي الثالث التغييرات في صافي األصول خالل السنة .وقد بلغ رصيد صافي األصول بما في ذلك
11-2
االحتياطيات في بداية السنة  87.3مليون من الدوالرات الكندية وتشكل هذه القيمة صافي العجز التراكمي .وكان رصيد صافي العجز
التراكمي في نهاية عام  2016قد بلغ  67.5مليون دوالر كندي .والسبب الرئيسي لزيادة العجز التراكمي لعام  2016هو الربح
األكتواري بمبلغ  12.2مليون الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ).(ASHI
البيان المالي الرابع يقدم تقسيماً لتغير التدفقات النقدية من مبلغ  379.4مليون في  2015/12/31إلى 392.2
12-2
مليون دوالر في  .2016/12/31وحسبما تسمح بذلك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،فإن الطريقة غير المباشرة
المستخدمة أيضا هي الطريقة التي اعتمدتها اإليكاو في السنوات السابقة.
البيان المالي الخامس يبين مقارنة بين حسابات الميزانية (البرنامج العادي) والحسابات الفعلية .وهذا البيان
13-2
ضروري بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ألنه يجري إعداد الميزانية المعتمدة والبيانات المالية على األساس
نفسه المبين في المالحظة  4بالبيانات المالية .ويوضح هذا البيان أيضا حالة االعتمادات المطلوبة بموجب المادة  1-12من
النظام المالي.
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أداء الميزانية والمعالم المالية البارزة
اعتمادات البرنامج العادي

عندما عقدت الجمعية العمومي ـ ـة دورتها الثامنة والثالثين في عام  ،2013وافقت بموجب الفقرة ج) م ـن
1-3
القرار  22- 38على اعتمادات بمبلغ  99.049ألف من الدوالرات الكندية لعام  .2016وترد في البيان المالي الخامس
تفاصيل االعتمادات ،والتحويالت واإلنفاق الفعلي ،واألرصدة غير الملتزم بها ،موزعة حسب األهداف االستراتيجية
واستراتيجيات دعم التنفيذ.
2-3

وفيما يلي موجز النتائج المالية لميزانية عام  2016بآالف الدوالرات الكندية:
االعتمادات األصلية
االلتزامات المستحقة السداد عن عام 2015
األموال المرحلة من عام 2015
انخفاض في االعتماد

99.049
12.191
6.647
( )119

االعتمادات المنقحة المعتمدة

117.768

االلتزامات المستحقة السداد عن عام 2016

()12.247

األموال المرحلة إلى السنة التالية

( )9. 088
96 .43 3

االعتمادات المنقحة لعام 2016

االلتزامات المستحقة السداد عن عام  .2015وفقاً للمادة  7-5من النظام المالي ،وافقت األمينة العامة على
٣-٣
مبلغ  12.191ألف من الدوالرات الكندية الستكمال االعتمادات لعام  ،2016وذلك أساساً من أجل سداد االلتزامات المستحقة
السداد عن السنة المنتهية اعتبا اًر من .2015/12/31
المرحلة من عام  .2015وفقاً للمادة  6-5من النظام المالي ،وافقت األمينة العامة على مبلغ  6.647ألف
األموال
4-3
ّ
من الدوالرات الكندية الستكمال اعتمادات سنة  ،2016الممولة من وفورات عام  ،2015وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى
الهامة بالنسبة لرسالة المنظمة التي لم ترد في ميزانية عام .2016
االنخفاض في االعتماد .تم تخفيض مبلغ  89ألف من الدوالرات الكندية ألن هذا هو المبلغ الذي لم يسدده
5-3
صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية الى البرنامج العادي ،كما وافق عليه المجلس .ويشكل هذا المبلغ الفرق بين القيمة
المعتمدة من قبل المجلس في  1 202( C-DEC/200/2ألف من الدوالرات الكندية) السترداد التكاليف في عام  2014والقيمة
المعتمدة من قبل الجمعية ( 1.291ألف من الدوالرات الكندية) .باإلضافة إلى ذلك ،تم تحويل مبلغ  30ألف دوالر كندي من
البرنامج العادي إلى صندوق برنامـ ــج اإليكاو للمتطوعيـ ــن في مجال الطي ـ ـ ـ ـران في عام  ،2016حسبما قـ ـ ـ ـرره المجل ـ ـس في
موجـ ـ ــز القـ ـ ـ ـرارات .C-DEC 209/7
االلتزامات المستحقة السداد عن عام  ُ.2016قطعت التزامات في عام  ،2016ولكن التسليم ال يتوقع بموجبها إال في
6-3
عام ُ ،2017وتقدر بمبلغ  11.007ألف من الدوالرات الكندية .أما مستحقات الموظفين بمبلغ  1.240ألف من الدوالرات الكندية
فتتكون في األساس من المنح المتراكمة لإلجازات واستحقاقات العودة إلى الوطن المتوقع دفعها إلى الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في
وبناء عليه ،جرى حجز مبلغ  12.247ألف من الدوالرات الكندية (انظر أيضاً الشكل  ،1العمود (ﻫ))،
اإليكاو في عام .2017
ً
وترحيله إلى سنة  2017وفقاً للمادة  7-5من النظام المالي لتسديد االلت ازمات القانونية في عام .2016
التحويالت .وفقا للمادة  9-5من النظام المالي ،سمحت األمينة العامة بتحويل االعتمادات بين أحد األهداف
7-3
االستراتيجية إلى هدف استراتيجي آخر أو استراتيجية دعم التنفيذ إلى أخرى بنسبة تصل إلى  20في المائة من االعتمادات
السنوية لكل هدف من األهداف االستراتيجية أو استراتيجية دعم التنفيذ التي جرى التحويل من أجلها.
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األموال المرحلة إلى السنة التالية .وفقاً للمادة  6-5من النظام المالي ،سمحت األمينة العامة بترحيل
8-3
االعتمادات التي لم يتم صرفها ،بما ال يتجاوز نسبة  10في المائة في كل اعتماد بالنسبة لكل هدف من األهداف االستراتيجية
وسيستخدم المبلغ المرحل لتمويل
أو استراتيجية دعم التنفيذ .ويندرج مبلغ  9.088ألف من الدوالرات الكندية ضمن هذه الحدودُ .
األنشطة التي لم تمولها ميزانية عام  2017وأنشطة عام  2016المرحلة إلى عام  .2017وعلى غرار السنوات السابقة ،تم
تناول أنشطة البرامج بوصفها لها األولوية على غيرها من األنشطة التي هي من غير أنشطة البرامج .أما أنشطة البرامج التي
يجري تمويلها من االعتمادات غير المنفقة لعام  2016فتشمل في معظمها األنشطة المرتبطة بق اررات الدورة التاسعة والثالثين
للجمعية العمومية مثل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ()CORSIA؛ والقواعد القياسية لنظام
الطائرات الموجهة عن ُبعد ()RPAS؛ وأمن الطيران والتسهيالت ،والمسائل المرتبطة بطب الطيران ،ضمن أمور أخرى .وتشمل
األنشطة المؤجلة تنظيم حلقات عمل إقليمية عن بطاريات الليثيوم؛ والتحقق من التقدم الذي أحرزته الدول في معالجة
استنتاجات التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقاً لنهج الرصد المستمر (،)USOAP CMA
وبعثات التحقق المنسقة ( )ICVMوعمليات التدقيق ( )USOAP CMAالتي تم تأجيلها .كما تم تخصيص موارد لتعزيز أنشطة
المساعدة الفنية التي تنفذها المكاتب اإلقليمية ،واألمن اإللكتروني وخدمات المؤتمرات واستحداث نظام جديد إلدارة خدمات
اللغات ،وكلها مبادرات ترمي إلى تعزيز تنفيذ البرامج.
ونتيجة الزيادات والتحويالت الواردة في الفقرات السابقة ،فإن االعتمادات النهائية المعتمدة للسنة بلغت 96.433
9-3
ألف من الدوالرات الكندية.
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يقدم الشكل  1مقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية إليرادات ونفقات البرنامج العادي.
الشكل 1
ﻡﻱﺯﺍﻥﻱ ﺓ2016

ﺍﻝﻑﻉﻝﻱ
)(b

1

)(a

2

ﺱﻉﺭ ﺍﺥﺕالﻑﺍﺕ
ﺍﻝﺹﺭﻑ
)(c

ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱﺓﺏﺱﻉﺭ ﺍﻝﻑﻉﻝﻱ
)(d
)= (b)+(c

3

ﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍالﻝﺕﺯﺍﻡﺍﺕ
ﻝﺱﻥﺓ ﺍﻝﺱﺩﺍﺩ2016
)(e

ﺍﻝﻑﺭﻕ
)(g
)= (f) - (a

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
)(f
)= (d)+(e

$

ﺍإلﻱ ﺭﺍﺩﺍ ﺕ

االشتراكات المقررة

92 355

106 915

)(13 200

93 715

93 715

1 360

إيرادات أخرى

الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات
منوعات
السداد من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

5 082

5 083

5 083

5 083

1

321

562

562

562

241

1 291

1 202

99 049

113 762

)(13 200

100 562

1 202

اإلمدادات والمواد االستهالكية وغيرها

90 108

85 041

)(8 821

76 220

8 301

880

465

)( 87

378

233

611

النفقات التشغيلية العامة

18 042

14 047

)( 861

13 186

3 558

16 743

)(1 299

السفر

5 654

4 919

)( 420

4 499

120

4 619

)(1 034

االجتماعات

-

1 202

)( 89

100 562

1 513

84 521

)(5 587
)( 269

النفقات
رواتب واستحقاقات الموظفين

النفقات األخرى

2 605

2 132

)( 173

1 959

32

1 992

)( 614

479
117 768

287
106 891

)( 96
)(10 458

191
96 433

3
12 247

194
108 680

)( 284
)(9 088

 1تتضمن الميزانية – المصروفات لعام  2016ترحيالً (والتزامات) من السنة السابقة قدرها  18 838ألف من الدوالرات الكندية وانخفاضا قدره  89ألف من الدوالرات الكندية في السداد
للبرنامج العادي ( ،)C-DEC 200/2وتحويال إلى برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران.
 2من الجدول (ألف) ،البيانات المالية ،ما عدا صندوق رأس المال العامل.
 3يتضمن ( )1ربحاً في سعر الصرف في الميزانية قدرها  13 200ألف من الدوالرات الكندية بسبب تأثير معامالت بالدوالر األمريكي تم إيرادها في الميزانية بسعر الصرف  1.00دوالر
أمريكي =  9875دوالر كندي ،و( )2خسارةً في سعر الصرف قدره  2 743ألف من الدوالرات الكندية مثل إعادة تقييم بنود الميزانية العمومية.
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توضيح الفروق – اإليرادات :تشير الميزانية العامة بمبلغ  99.049ألف من الدوالرات الكندية (العمود (أ) في
11-3
الشكل  )1إلى مصادر التمويل الخمسة لميزانية البرنامج العادي لعام  ،2016وهي االشتراكات المقررة وفائض الصندوق
الفرعي لتحقيق اإليرادات واإليرادات المتنوعة والمبالغ المسددة من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية .وبالنسبة
لالشتراكات المقررة ،فإن الفرق بمبلغ  1.360ألف من الدوالرات الكندية يتعلق بالمبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طويلة
األجل.
توضيح الفروق – النفقات :تضم الميزانية العامة التي تبلغ  117.768ألف من الدوالرات الكندية (الشكل ،1
12-3
العمود (أ)) االعتمادات األصلية لعام  2016والتي تبلغ  99.049ألف من الدوالرات الكندية والمبالغ المرحلة من عام 2015
إلى جانب االلتزامات المستحقة السداد عن عام  2015بمبلغ  18.838ألف من الدوالرات الكندية وانخفاض قدره  119ألف
من الدوالرات الكندية .وسيتم ترحيل الوفورات (االعتمادات غير المستخدمة) من عام  2016وقدرها  9.088ألف من الدوالرات
الكندية إلى عام .2017
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اختالفات سعر الصرف :تتكون اختالفات سعر الصرف (الشكل  ،1العمود (ﺝ)) من ما يلي:
أ)

ربح في سعر الصرف في الميزانية قدره  13.200ألف من الدوالرات الكندية .بدءاً من عام ،2010
يصدر جزء من فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي .وكان سعر
صرف الدوالر األمريكي والكندي في ( 2016/1/1عند تحرير زيادة الفواتير بالدوالر األمريكي) أعلى من
السعر المستخدم في إعداد ميزانية  2016مما أدى إلى زيادة في مجموع االشتراكات المقررة بمبلغ
 13.200ألف من الدوالرات الكندية؛

ب)

الخسارة الصافية المحققة في سعر الصرف وقدرها  2.743ألف من الدوالرات الكندية مثل إعادة تقييم
بنود الميزانية العمومية.

وتم تخصيص هذا الفرق الصافي في سعر الصرف (ربح قدره  10.458ألف من الدوالرات الكندية) لإلنفاق الفعلي بغية إعادة
احتسابه بسعر صرف الميزانية .ويظهر اإلنفاق الشامل كما أعيد احتسابه وفقاً لسعر الصرف المستخدم في الميزانية ،في
الشكل( 1العمود دال) .وعلى هذا النحو ،جرت تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية ،أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية ،
بالشكل السليم كما هو مبين في الشكل  -1العمود ).)g
االشتراكات المقررة واإلبالغ عن العمالت
ُحددت االشتراكات على الدول األعضاء وغيرها من مصادر الدخل التقديرية بالدوالر الكندي فيما يخص سنة
14-3
 2008وسنة  .2009وفي عام  ،2010جرى تطبيق نظام العملتين حيث سيسدد ثالثة أرباع بالدوالر الكندي والربع المتبقي
بالدوالر األمريكي .ولتأمين المزيد من االتساق ولتسهيل المقارنة بين الميزانيات المعتمدة والحسابات والصناديق التابعة للمنظمة،
تحرر المعامالت بالدوالر الكندي وتقدم البيانات المالية بالدوالر الكندي عن عام  2010وما بعد .ويسري ذلك التغيير على
الصناديق المملوكة للمنظمة بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  ،1بينما الصناديق الواردة في القطاع  2المرتبطة
بمشاريع التعاون الفني فمسجلة بالدوالر األمريكي ،غير أنها تُعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية .وخالل سنة ،2016
بلغت تقلبات الدوالر الكندي مقابل الدوالر األمريكي  1.385من الدوالرات الكندية في بداية السنة و 1.354من الدوالرات
الكندية في نهايتها.
االشتراكات المقررة والتبرعات األخرى
تلقت المنظمة في عام  2016اشتراكات مقررة بلغ مجموعها  101.374ألف من الدوالرات الكندية ،وبقي رصيد
15-3
بمبلغ  4.182ألف من الدوالرات الكندية مستحق السداد في نهاية السنة مقابل االشتراكات المقررة للسنة الجارية .وفي بداية
السنة بلغت المستحقات الواجب تحصيلها من الدول  17.901ألف من الدوالرات الكندية عن عام  2015والسنوات السابقة؛
وتسلمت المنظمة  7.842ألف من الدوالرات الكندية ،فأصبح الرصيد المتبقي  10.059ألف من الدوالرات الكندية .وبلغت
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االشتراكات الواجب تسلمها عن جميع السنوات ما مجموعه  14.240ألف من الدوالرات الكندية في ( 2016/12/31بما في
ذلك صندوق رأس المال العامل) .ويشمل مبلغ  14.240ألف من الدوالرات الكندية عنصر االشتراكات بالدوالرات األمريكية
محوالً بسعر الصرف  1.354دوالر كندي ،بلغ عائده من رصيد االشت اركات الواجب تسلمها والمعاد تقييمها  16.111ألف من
الدوالرات الكندية .وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول (ج) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة .وبلغ متوسط النسبة المئوية
لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات  92،38في المائة .ويبين الشكل  2الوضع الراهن ألنصبة
االشتراكات المستحقة القبض في نهاية كل سنة مند عام .2010
الشكل 2
االشتراكات المستحقة من الدول األعضاء في  31ديسمبر

من بين االشتراكات المستحق ـ ـة السداد وقدره ـ ـ ـا  16.111ألف من الدوالرات الكندية في  2016/12/31كان مبلغ
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 1.072ألف من الدوالرات الكندية يخص دوالً ممثلة في المجلس .ويقدم الشكل التالي تفصيالً عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات
الكندية ،حسب مجموعة الدول.
الشكل 3

المجموعة ألف :الدول التي أبرمت اتفاقات مع المجلس للتخلص من
متأخراتها خالل عدة سنوات.
المجموعة باء :الدول التي لديها اشتراكات متأخرة السداد لمدة ثالث سنوات
كاملة أو أكثر ولم تبرم اتفاقات مع المجلس للتخلص من متأخراتها.
المجموعة جيم :الدول التي لديها اشتراكات متأخرة السداد لفترة تقل عن
ثالث سنوات كاملة.
المجموعة دال :الدول التي لديها اشتراكات مستحقة السداد للسنة الجارية
فقط.
المجموع الفرعي.
جمهورية يوغوسالفيا االشتراكية االتحادية السابقة.
مجموع االشتراكات مستحقة السداد

عدد الدول
في عام
2016
12

المبلغ مستحق
السداد في
2016/12/31
4.623

عدد الدول
في عام
2015
11

المبلغ مستحق
السداد في
2015/12/31
4.146

15

7.779

18

9.287

8

1.031

17

5.695

16

1.987

43

952

51
51

15.420
691
16.111

89
89

20.080
708
20.788
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وفي  ،2016/12/31أبرمت  12دولة اتفاقات لدفع االشتراكات المتأخرة على أقساط سنوية .وتلزم االتفاقات
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هذه الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة .والمالحظة الواردة في
الجدول (جيم) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ،تبين الدول التي لم تمتثل لشروط اتفاقاتها في .2016/12/31
ويرد أدناه بآالف الدوالرات الكندية موجز عن االشتراكات الرئيسية (*) المتلقاة للبرنامج العادي والصناديق
18-3
األخرى في الجزء األول لعام .2016

الشكل 4
الدولة العضو
كندا
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
ألمانيا
الصين
فرنسا
المملكة المتحدة
إيطاليا
إسبانيا
الب ارزيل
جمهورية كوريا
اإلمارات العربية المتحدة
المجموع

االشتراكات
المتلقاة
2.723
23.296
8.518
6.397
5.978
4.845
5.035
3.399
2.607
2.438
2.301
1.900
69.437

االشتراكات النقدية والعينية

االشتراكات العينية
(المباني)

أمن الطيران

المجموع

21.338
551
21.889

1.797
1.610
268
27
219
153
8
89
34
4.205

25.858
24.906
8.786
6.424
6.197
5.549
5.043
3.399
2.607
2.438
2.390
1.934
95.531

(*) أكبر  12اشتراك.

يرد أدناه مجموع النفقات بآالف الدوالرات الكندية في عام  ،2016بما في ذلك تلك المتعلقة بالموظفين المعارين
19-3
والمباني المقدمة مجاناً ،حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ وغيرها من األنشطة.
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الشكل 5

الميزانية العادية

ﺍألﻥﺵﻁﺓ ﻭﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺍﻝﻁﻭﻉﻱﺓ ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﺍألﺥﺭﻯ ﺍﻝﻉﺍﺩﻱﺓ
ﺍﻝ ﻡﺏﺍﻥﻱ

ﺍﻝﺱالﻡﺓ
27 275

ﻭﻙﻑﺍءﺓﻕﺩﺭﺓ
ﺍﻝﺝﻭﻱﺓ ﺍﻝ ﻡالﺡﺓ

ﺍألﻡﻥ
ﻭﺍﻝﺕﺱ ﻩﻱالﺕ

ﺍﻝﺕﻥﻡﻱﺓ
ﺍالﻑﺕﺹﺍﺩﻱﺓ
ﺍﻝﻥﻕﻝﻑﻱ
ﺍﻝﺝﻭﻱ

19 259

9 993

4 014

2 890

801

3 368

357

ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺡﻡﺍﻱﺓ
4 473

1 476

ﺍﺱﺕﺭﺍﺕﻱﺝﻱﺍﺕ
ﺍﻝﺕﻥﻑﻱﺫ ﺩﻉﻡ

ﺃﺥﺭﻯ

ﺍﻝ ﻡﺝﻡﻭﻉ
106 891

28 403

37 936
24 122

41 877

641
24 122

الموظفون المعارون (عينا)
()1

ﺍألﺭﺝﻥﺕﻱﻥ
ﺃﺱﺕﺭﺍﻝﻱﺍ
ﺍﻝﺹﻱﻥ
ﻑﺭﻥﺱﺍ
ﺍﻝﻱﺍﺏﺍﻥ
ﻙﻭﺭﻱﺍ
ﻡﺍﻝﻱﺯﻱﺍ
ﺍﻝﺱﻥﻍﺍﻝ
ﺱﻥﻍﺍﻑﻭﺭﺓ
ﺕﺭﻙﻱﺍ
ﺍﻝ ﻡﺕﺡﺩﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﺍإلﻡﺍﺭﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯ

863
366

214
385
137

233
240
442
379
28
716

56
33
356
337
33
222

88

13

207

14

106
214
2 425
656
161
603
320
1 058
777
105
2 298

5

8 723
177 672

156
153
161
89
33
70
38
34
1 166

439

76

506

4
7
11
9
14

6
4
19
14
1
50

8
3
160
9
116

المجموع الفرعي للموظفين المعارين

3 280

1 773

1 988

484

170

807

221

مجموع النفقات

33 445

21 833

15 349

4 855

6 119

67 447

28 624

( :)1أكبر  10اشتراكات حسب الترتيب األبجدي

الفائض النقدي
يتضمن الجدول (أ) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض التراكمي باستثناء االحتياطيات في صافي األصول
20-3
فيما يخص ميزانية البرنامج العادي في  2016/12/31بمبلغ  14.47مليون من الدوالرات الكندية .وبطرح رصيد صندوق
الرأسمال العامل وقيمته  10.8مليون من الدوالرات الكندية واالشتراكات قيد التحصيل من الدول األعضاء وقيمتها  14.2مليون
من الدوالرات الكندية ،حدث عجز نقدي بمبلغ  10.4مليون من الدوالرات الكندية في  .2016/12/31وهناك فائض محجوز
يبلغ مجموعه  19.5مليون دوالر كندي يشمل مبلغاً قدره  21.3مليون دوالر كندي لتمويل االلتزامات المستحقة السداد عن عام
 2016واالعتمادات المرحلة الى سنة  .2017باإلضافة إلى مكاسب الصرف غير المحققة البالغة  5.8ماليين دوالر كندي
تُعوضها خصومات غير محققة واعتمادات متمثلة في ذمم مرتبطة باالشتراكات قيمتها  7.6ماليين دوالر كندي.
الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
وحقق الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات فائضاً تشغيلياً بقيمة 10.355.ألف من الدوالرات الكندية في عام
21-3
 .2016وهذا ما ُسجل فيه قبل سداد المساهمة المطلوبة بمبلغ  5.082ألف من الدوالرات الكندية في ميزانية البرنامج العادي،
ومساهمات أخرى بمبلغ  71ألف في برنامج أعمال اإليكاو والرسوم البالغة  974ألف والناتجة عن الفائض المتراكم.
وفيما يلي ملخص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات حسب األنشطة التجارية بما في ذلك
22-3
صندوق متجر السوق الحرة بآالف الدوالرات الكندية.
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الشكل 6
المطبوعات والتوزيع والطباعة
التدريب
الوفود وخدمات المؤتمرات واإليجار
اتفاقيات الترخيص
األحداث
الدوريات
مجاالت المنتجات الجديدة
السوق الحرة
المواقع اإللكترونية/المنتوجات اإللكترونية
الرسوم التشغيلية واإلدارية وتكاليف الدعم اإلدارية للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
المجموع الفرعي
حذف التحصيل المشترك الخاص بالصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
المجموع
المبلغ المحول الى البرنامج العادي
مساهمة إضافية في برامج أعمال اإليكاو
المدفوعات من الفائض المتراكم
المجموع الصافي

23-3

اإليرادات

النفقات

الفائض

4.726

3.248

1.478

8.353
3.065
2.102
1.889
1.083

781
511
344
312

3.457
1.888

278

4.896
1.177
1.824

1.275

614

564

217

819
503
47

732

264
8

297

()420

23.166

12.811

10.355

22.662

12.307

10.355

-

71
974

()71
()974

()504
-

22.662

()504

5.082

18.434

-

()5.082

4.228

ترد مقارنة الميزانية للفائض التشغيلي في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندية.

الشكل 7
االيرادات
النفقات
الفائض

المبالغ الفعلية

23.304

الميزانية

()138

12.811

14.676

1.865

10.355

8.628

1.727

23.166

الفرق

وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات قد حقق إيرادات تشغيلية بمبلغ  23 166ألف من
24-3
الدوالرات الكندية (أي بنسبة  ٪99من الميزانية) وفائضاً تشغيلياً بمبلغ  10 355ألف من الدوالرات الكندية (أي بنسبة ٪120
من الميزانية) .وفي عام  ،2016تم تسعير نسبة  ٪71من مجموع المبيعات بالدوالر األمريكي واستمر األثر اإليجابي لفارق
سعر الصرف بين الدوالرين األمريكي والكندي على إيرادات الصندوق الفرعي .وكانت المصروفات والتي تبلغ  12 811ألف
المنفقة
من الدوالرات الكندية مواتية مقارنةً بالميزانية نتيجة الدمج بين خفض التكاليف العامة إلى أقصى حد والمصروفات غير ُ
في فئة المنتوجات الجديدة.
صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني،
25-3
حصل على مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وخدمات
ويمول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي تُ َّ
مشتريات الطيران المدني ومشاريع الصندوق االتئماني ومشاريع اتفاقات الخدمات اإلدارية .وترد النتائج المالية الخاصة
بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول (ألف) من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل التالي مقارنة
لنفقاته الفعلية والتقديرية بآالف الدوالرات الكندية.
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الشكل 8

ميزانية ونفقات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية لعام 2016
االعتمادات

المقدمة إلى

االعتمادات/نفقات البرنامج الرئيسي

الجمعية العمومية

3

2

لعام 2016

النفقات/اإليرادات
الفعلية لسنة
4

2016

9.238

9.402

اإليرادات

9.970

11.134

الزيادة(النقصان) في اإليرادات عن النفقات

732

1.732

-1
-2
-3
-4

8.510

الميزانية المنقحة

1

رصيد الميزانية
المنقحة

()164

تستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفني.
أقرتها الجمعية العمومية في عام ( 2013الدورة الثامنة والثالثون).
أحاط بها المجلس علمًا في دورته .(C-WP/14509( 209
حول إلى صندوق احتياطي خاص وفقًا للقرار  C-DEC 200/2بشأن آلية لضبط توزيع التكلفة بين ميزانية البرنامج العادي وصندوق
يشمل اإلنفاق  336ألف دوالر كندي ُم َّ
تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

كما أشير سابقاً ،وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية (النفقات) لصندوق تكاليف الخدمات
26-3
اإلدارية والتشغيلية بمبلغ  8.510ألف من الدوالرات الكندية للسنة المالية  .2016وخالل هذه السنة ،ووفقـا للمادة  5-9من
النظام المالـ ـ ـي ،عرض األمينة العـ ـ ـ ـامة على المجلس معلومـ ـات مستحدثـ ـة لتقديـرات ميزاني ـ ــة سن ـ ـ ـة ( 2016النفقات) في ورق ـ ـ ـة
العمل  .C-WP/14509أما النفقات التقديرية المنقحة لعام  2016فبلغت  9.238ألف من الدوالرات الكندية وبلغت اإليرادات
التقديرية  9.970ألف من الدوالرات الكندية.
هناك فائض بمبلغ  1.164ألف من الدوالرات الكندية في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
27-3
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الطفيفة في متوسط التكاليف العامة مقابل المشاريع التي نفذتها
بالمقارنة مع الميزانيةُ ،
إدارة التعاون الفني في عام  2016من جهة ومعدل سعر الصرف اإليجابي من جهة أخرى .وبالنسبة للنفقات ،تجاوزت تكاليف
الموظفين المبلغ المخصص لها في الميزانية بمبلغ  164ألف من الدوالرات الكندية ،مع أن النتيجة اإلجمالية تمثلت في فارق
إيجابي مجموعه  1 732ألف من الدوالرات الكندية بين اإليرادات والنفقات.
28-3

ويبين الشكل التالي اتجاه الفائض السنوي (العجز) خالل العشر سنوات الماضية بماليين الدوالرات الكندية.

الشكل 9

الفائض والعجز في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في  31ديسمبر

I-12

وقد أوصت اللجنة اإلدارية ،خالل انعقاد الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية ،بإحالة مسألة تقاسم التكاليف
29-3
بين البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني إلى المجلس كي يستعرضها .وقد نظر المجلس في هذه المسالة باالستناد الى
استقصاء زمني ،ووافق على مبلغ  1 202من الدوالرات الكندية ليسترده البرنامج العادي سنوياً من صندوق تكاليف الخدمات
اإلدارية والتشغيلية من أجل دعم البرنامج العادي المتصل مباشرة بالمشاريع للفترة الثالثية .2016-2014
برنامج التعاون الفني .تسير إدارة التعاون الفني شؤون برنامج التعاون الفني ،وهو نشاط دائم لإليكاو يحظى
30-3
بأولوية كما يكمل دور البرنامج العادي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفيذها لألنظمة والسياسات واإلجراءات الصادرة عن
اإليكاو ،كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العمومية  .17-36وبفضل هذا البرنامج ،تقدم اإليكاو طيفا من الخدمات
على نطاق واسع ،بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هيكل وتنظيم المؤسسات الوطنية للطيران المدني،
وتحديث الهياكل األساسية والخدمات للمطارات  ،وتسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ،وتعزيز القواعد والتوصيات الدولية
لإليكاو  ،وخطط المالحة الجوية ودعم اإلجراءات الوقائية الناشئة عن عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.
واتخذت اإليكاو ما يلزم من إجراءات بغرض تعزيز كفاءة إدارة التعاون الفني وجودة الخدمات ،والضوابط
31-3
التشغيلية والمالية والمواظبة على تحسين مستوى إجراءات عمل هذه اإلدارة من خالل تطبيق نظام إدارة الجودة يستند إلى
معيار الجودة للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ( .)ISO 9001:2008واعتبا اًر من عام  ،2012أصبحت إدارة التعاون الفني
تمتثل بالكامل للمعيار ( )ISO 9001:2008الذي جددت شهادته في مطلع عام  2015وخضعت إلى تدقيق مراقبة في مطلع
عام  .2016وقد أسهم تحسين مستوى العمليات في التقدم الكبير المحرز في أداء برنامج التعاون الفني ونتائج صندوق تكاليف
الخدمات اإلدارية والتشغيلية خالل الفترة الثالثية .2016-2014
وأُعدت خطة إدارية مدتها ثالثة أعوام تتعلق بإدارة التعاون الفني بالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الفني،
32-3
للسنوات من  2013الى  ،2015تحدد المرامي واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترة الحالية بهدف تحسين االدارة
والكفاءة وجودة أنشطة برنامج اإليكاو للتعاون الفني .وبالتالي ،تُبذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدام للوضع المالي
لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بواسطة استعراض الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني ،ومستويات الموظفين
ووفورات التكاليف وتدابير الكفاءة.
وتشكل مشاريع التعاون الفني واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة .وتمول المشاريع الحكومات والجهات المانحة
33-3
األخرى ،وكانت التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية بمبلغ إجمالي  121.4مليون من الدوالرات الكندية في عام .2016
وتقدم الجداول من (دال) إلى (واو) من الجزء الرابع من هذه الوثيقة مزيداً من التفاصيل بشأن هذه المشاريع ،والواردة بإيجاز
في األشكال التالية بماليين الدوالرات الكندية.
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I-14
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مسؤولية اإلدارة

تُـ ـلزم األمينة العامة بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية
السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة .وهذه البيانات المالية هي البيان المالي األول  -الوضع
المالي ،والبيان المالي الثاني – بيان األداء المالي ،والبيان المالي الثالث – بيان التغييرات في صافي األصول ،والبيان المالي
الرابع – بيان التدفقات النقدية ،والبيان المالي الخامس – بيان المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية .وتتضمن هذه
الوثيقة حالة االعتمادات (الصندوق العام للبرنامج العادي) واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الميزانية.
وتتولى اإلدارة مسؤولية إعداد وسالمة البيانات المالية .وقد أُعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام ،وتشمل بالضرورة مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء اإلدارة .وتتماشى المعلومات المالية الواردة
في هذه الوثيقة مع المعلومات الواردة في البيانات المالية التي شملتها المراجعة .وترى اإلدارة أن البيانات المالية تشكل بوضوح
الوضع المالي للمنظمة ،وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وترد المعلومات المبينة في جميع أجزاء هذه الوثيقة وفقا ألحكام النظام

المالي لإليكاو.
وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان
موثوقية المعلومات المالية وحماية األصول .وتخضع نظم المراقبة الداخلية للمراجعة الداخلية والخارجية .وقد دقق مراجع
الحسابات الخارجي في البيانات المالية ،بما في ذلك المالحظات ،ويوضح تقريره المرفق نطاق مراجعته ورأيه في البيانات
المالية.
ويتولى المجلس مسؤولية النظر في البيانات المالية وتوصية الجمعية العمومية بإقرارها ويتمتع بسلطة طلب إدخال
تعديالت على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل األمينة العامة.
وبوصفي رئيس فرع المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي ،أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في هذه الوثيقة.

راهول بهاال
رئيس فرع المالية
بوصفي األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي ،أعتمد هذا التقرير المالي لإليكاو ،المرفق بالبيانات المالية
والجداول لعام .2016

فانغ ليو
األمينة العامة
مونتريال ،كندا
في 2017/3/30
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بيان عن المراقبة الداخلية
2016

نطاق المسؤولية
بصفتي األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) ،ووفقاً للمسؤولية المنوطة بي و ،خاصة،
-1
المادة الحادية عشرة من النظام المالي ،فإنني خاضعة للمساءلة عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخلية.
الغرض من نظام المراقبة الداخلية
تهدف المراقبة الداخلية الى تقليل وادارة بدالً عن إزالة خطر االخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها
-2
والسياسات المتصلة بها .ولذلك ،يمكنها أن توفر ضماناً معقوالً وليس مطلقاً للفعالية .وهي تستند الى عملية جارية تهدف الى
تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وادارتها بكفاءة وفعالية.
المراقبة الداخلية هي عملية تتأثر بالهيئتين الرئاسيتين واألمينة العامة وكبار اإلداريين والموظفين اآلخرين،
-3
وتهدف الى توفير ضمان معقول بشأن تحقيق أهداف المراقبة الداخلية العامة التالية:
ﻙﻑﺍءﺓﺍﻝﻉﻡﻝﻱﺍﺕ؛
ﺍﻝﻱﺓ ﻭ
ﺃ) ﻑﻉ
ب) حماية الممتلكات؛
ﻕﺍﺭﻱﺭﺍﻝ ﻡﺍﻝﻱﺓ؛
ﺕﻕﺩﻱﻡﺍﻝﺕ
ﺙﻭﻕﻱﺓ
ﺝ) ﻡﻭ
ﻕﺍﺏﻝﺓﻝﻝﺕﻁﺏﻱﻕ.
ﺍﻝﻕﻭﺍﻉﺩﺍﻝ
ﺩ) االمتثال ﺃﻝﻥ ﻅﻡﺓ ﻭ
وهكذا ،على مستوى تشغيلي ،فإن نظام اإليكاو للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في
-4
أوقات معينة ،بل باألحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان
تحقيق األهداف المذكورة آنفاً.
القدرة على معالجة المخاطر
بدأت اإليكاو في عام  ،2012نشر إطار مفاهيمي للمراقبة الداخلية يتضمن نظاماً إلدارة المخاطر .ونهج
-5
اإليكاو إلدارة المخاطر هو عملية متكاملة ومنهجية تحدد وتخفف وترصد وتنقل أهم األحداث الخطرة على المنظمة.
بصفتي األمينة العامة للمنظمة ،فإنني أترأس مجموعة لإلدارة العليا مسؤولة عن تهيئة بيئة للمراقبة وتوفير
-6
ما يلزم من االنضباط والبنية لتحقيق األهداف األولية لنظام المراقبة الداخلية .وتتعاون هذه المجموعة مع المجموعة الفرعية
لسجل المخاطر المؤسسية واإلطار العام للضمانات في اإليكاو ( )SGRAتحت إشراف مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة
( ،)WGGEالتي أنشأها المجلس لتقديم المشورة إلى األمانة العامة عن دور المجموعة الفرعية لسجل المخاطر المؤسسية
واإلطار العام للضمانات في اإليكاو في المستقبل وكذلك عن تحديد وتقييم ورصد المخاطر المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع
وبناء على اقتراح المجموعة الفرعية وتوصية مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة ،شارك أعضاء
ومجموع أنشطة المنظمة.
ً
مجلس اإليكاو ووفود اإليكاو المقيمة واألمانة العامة في حلقة عمل من يوم واحد أشرف على أعمالها أحد الخبراء الخارجيين
للمساعدة على وضع سجل شامل للمخاطر المؤسسية في اإليكاو لتلبية احتياجات المجلس واإلدارة العليا للمنظمة.
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إطار المخاطر والرقابة الداخلية
يتضمن إطار المنظمة للمخاطر والرقابة الداخلية ما يلي:

-7

أ) تحديد المخاطر المصنفة وفقاً لمجاالت األنشطة والمالءمة والتأثير وامكان الحدوث؛
ب) إنشاء هيئة الستعراض إدارة المخاطر تتألف من كبار اإلداريين المكلفين بتنفيذ إجراءات التخفيف
لمعالجة المخاطر الكبرى ووضع إطار متكامل إلدارة المخاطر وتقوية ثقافة إدارة المخاطر واالضطالع
بانتظام بإعادة تقييم المخاطر ومستوى تحمل المنظمة للمخاطر في ظل البيئة المتغيرة .وتتضمن
سجالت المخاطر موج اًز بالوثائق المتعلقة بالمخاطر واجراءات التخفيف المتخذة والمزمع اتخاذها
بشأنها.
تم تصميم إطار شامل لنظام الرقابة الداخلية لضمان الكفاءة في تحقيق أهداف المنظمة عن طريق وضع
-8
معايير تستند إلى لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي ( ،)COSOالتي تمثل أفضل ممارسة تعتمدها منظمات عديدة
لألمم المتحدة .ويحظى اإلطار بتأييد كبار اإلداريين وتسنده مجموعة من السياسات واإلجراءات والعمليات القائمة على قيم
أخالقية مالئمة.
عالوة على ذلك ،فإنني ألتزم مع اإلدارة العليا ببرنامج تحسين مستمر لتعزيز نظام الرقابة الداخلية في

-9
المنظمة بأكملها.
استعراض الفعالية

أسترشد في استعراضي لفعالية نظام الرقابة الداخلية أساساً بما يلي:

-10
أ)

كبار اإلداريين ،وخاصة مديري اإلدارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدوا اًر هامة وهم عرضة للمساءلة
عن النتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة إداراتهم/مكاتبهم والموارد المعهود بها إليهم .وتعتمد قنوات
المعلومات بصفة رئيسية على االجتماعات الدورية التي يعقدها فريق كبار اإلداريين وفريق كبار إداريين
األمانة بأكمله .وبالنسبة للسنة المنتهية في  ،2016/12/31تم تحديد مسائل المراقبة ،الى جانب
اإلجراءات العالجية ،عن طريق عملية تقييم ذاتي وكذلك تطبيق أفضل الممارسات ،حسبما أكدته
الشهادة الشخصية المكتوبة من كبار االداريين لدي؛

ب) َّ
تقدم إلي أيضاً تقارير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن عمليات المراجعة الداخلية والتقييم
والخدمات االستشارية التي أعتمد عليها .وتشمل هذه معلومات مستقلة وموضوعية بشأن االمتثال
وفعالية البرنامج ،مقترنة بتوصيات تهدف إلى االرتقاء بتلك العمليات؛
ج)

اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة ،التي يتمثل غرضها في إسداء المشورة لي وللمجلس بشأن إدارة
المخاطر والضوابط المالية والداخلية وما يرتبط بها من مهام المراقبة؛

د)

مسؤول األخالقيات ،الذي يقدم النصيحة والمشورة الى المنظمة وموظفيها بشأن األخالقيات ومعايير
السلوك ،ويعزز الوعي األخالقي والسلوك المسؤول في التعامل مع اإلحاالت المتعلقة بادعاءات السلوك
غير األخالقي ،بما في ذلك تضارب المصالح؛

ه) تقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على اإليكاو؛
و)

مالحظات المجلس وقراراته.
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مسائل المراقبة الهامة
 -11كما أفيد في السنة الماضية ،حددت بيانات التأمين لعام  2016بخصوص فعالية المراقبة الداخلية إحدى
المشاكل الهامة في هذا الشأن وتتمثل في غياب عملية تقييم المخاطر في المكاتب اإلقليمية .غير أن المقر الرئيسي يأخذ في
االعتبار بعض المخاطر المرتبطة بأنشطة هذه المكاتب ،وينبغي وضع عملية إدارة المخاطر موضع التنفيذ في جميع هذه
المكاتب بما يمكنها من استيعاب واستشراف واستباق مختلف المخاطر وما قد ينجم عنها من أضرار .وسيجري تطبيق سجالت
المخاطر في عام  2017في جميع المكاتب اإلقليمية بواسطة خطط التشغيل السنوية لكل منها .وتجدر اإلشارة إلى أن التنفيذ
سيقترن بعملية تدريب لمساعدة مديري المكاتب اإلقليمية على تحديد ورصد المخاطر التي يواجهونها بفعالية.
صنفت ضمن الفئة
 -12وأفادت مراجعة الحسابات الداخلية في تقارير المراجعة لعام  2016بوجود أوجه قصور ُ
التي "تتطلب إدخال تحسينات هامة" فيما يخص مراجعة إدارة الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات .وتشمل مجاالت التحسين
الحاجة إلى بلورة استراتيجية طويلة األمد وخطط أعمال/خطط تشغيلية أكثر تفصيالً على مستوى العمل؛ واسناد مسؤوليات
إدارية واضحة عن مختلف أنشطة إدارة الصندوق الفرعي والمساءلة عليها؛ وتوثيق المبادئ التوجيهية واإلجراءات التشغيلية
بشكل رسمي؛ وتحديد وادارة ورصد المخاطر؛ واعداد خطة للموارد البشرية ورصد مؤشرات األداء الرئيسية الهامة واعداد تقارير
عن ذلك .وقد قبلت إدارة الصندوق الفرعي التوصيات والخطط الواردة أعاله لتنفيذها بحلول نهاية عام .2017
 -13وخلصت مراجعة الحسابات المتعلقة بتعيين الخبراء وغيرهم من موظفي إدارة أمن الطيران إلى وجود حاجة
لتحسين كفاءة وفعالية إجراءات العمل الداخلية في إدارة التعاون الفني .ولوحظ في إطار المراجعة أن معظم طلبات التعيين تقدم
بوصفها أولوية قُصوى أو طلبا عاجال دون مراعاة الوقت الالزم إلكمال جميع اإلجراءات المطلوبة أو عبء العمل الحالي في
قسم شؤون الموظفين الميدانيين .وقد قبلت إدارة التعاون الفني التوصيات التي تقضي بتحسين مستوى التخطيط الداخلي وكفاءة
اإلجراءات اإلدارية؛ وتوسيع نطاق استخدام األدوات اآللية والتقارير؛ واتخاذ خطوات فعلية لتوسيع قائمة الخبراء؛ وتعزيز مراقبة
إدارة التعاون الفني لعملية تعيين موظفي المشاريع الوطنية المعينين محلياً.
 -14وأفضت مراجعة حسابات صندوق أمن الطيران إلى تصنيفه ضمن الفئة التي "تتطلب إدخال بعض
التحسينات" نظ اًر للحاجة إلى وضع الصيغة النهائية الختصاصات هذا الصندوق لتوطيد ترتيباته اإلدارية؛ والحاجة إلى
استعراض وتعزيز دور وسلطة لجنة استعراض المشاريع؛ والحاجة إلى رسم سياسات تشجع على تقديم مزيد من التبرعات،
ووضع خطة عمل مفصلة تحدد المشاريع التي ينبغي تنفيذها في إطار صندوق أمن الطيران ،وذلك من أجل إبراز المجاالت
التي تحتاج إلى التمويل .وقد ُوضعت الصيغة النهائية الختصاصات صندوق أمن الطيران ووافقت عليها األمينة العامة في عام
 ،2015فيما استُعرضت اختصاصات لجنة استعراض المشاريع في عام  2016لمعالجة استنتاجات المراجعة مع مراعاة
سياسة تعبئة الموارد التي اعتُمدت مؤخ ار وترمي إلى الحصول على تبرعات كافية ومستدامة.

التزمات التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة يشكل شاغالً من الشواغل الرئيسية
 -15وال يزال تمويل ا
المتواصلة لدى المنظمة .ففي عامي  2014و ،2015أبرز مراجع الحسابات الخارجي مسألة ينبغي التركيز عليها تتعلق
قترحات وتدابير للحد من هذه
بالمجموع السلبي لصافي األصول نتيجة هذه االلتزامات .وفي عام  ،2015تم تقييم عدة ا ا
وعرضت هذه االقتراحات على الهيئات الرئاسية .وفي عام  ،2016وافق
االلتزامات واحتواء تكاليف الخطة الطبية الحالية ُ
المجلس خالل دورته  208على رفع سن التقاعد من  62عاماً إلى  65عاماً اعتبا اًر من  2019/1/1وأخذ علماً بالخيار الذي
يقدم حوافز للمتقاعدين لالنسحاب من خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واعتماد خيارات الرعاية الصحية المدعومة
وطنياً ،وذلك بمنح بدل سنوي قدره  2 500دوالر كندي ،مربوط بالمؤشر الكندي ألسعار المستهلك ) ،(CPIباإلضافة إلى
تسديد أقساط خيارات الرعاية الصحية المدعومة وطنياً .كما طلب المجلس إلى األمانة العامة أن تواصل رصد ما استجد على
مستوى األمم المتحدة إليجاد حل لهذه المشكلة الهامة وتقديم خيارات يمكن تنفيذها لتمويل االلتزامات المتزايدة للتأمين الصحي
في فترة ما بعد الخدمة كي ينظر فيها المجلس الحقاً .وستُجري األمانة العامة مشاورات مع الموظفين الحاليين والمتقاعدين ومع
سائر منظمات األمم المتحدة خالل الفصل الثاني من عام  2017فيما يخص خيار االنسحاب من خطة التأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة.
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 -16وفيما يتعلق بالمجاالت التي تحتاج إلى تحسينات إضافية والتي أبلغ عنها كبار اإلداريين خالل السنوات
السابقة وهذه السنة من خالل بيانات تأمين اإلدارة ( )MASبشأن أداة إدارة األداء ،فقد ُوضع نظام جديد ُيدعى أداة "إطار إدارة
األداء المؤسسي" ( )CPMFوسيجري تشغيله بالكامل في عام .2017
 -17وفيما يتعلق بالمسائ ل المبلغ عنها في بيانات تأمين اإلدارة للسنة السابقة وتتطلب اتخاذ مزيد من اإلج ارءات
التصحيحية ،فقد أُحرز تقدم كبير على المستويات التالية:
أ) هناك أوجه قصور كبيرة في مستوى التأمين الذي يمكن أن يقدمه مكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى
الهيئات الرئاسية لإليكاو في ضوء غياب الموارد نتيجة الميزانية المحدودة المخصصة للمكتب .وخالل

فترة السنوات الثالث الحالية ،تمت الموافقة على زيادة ميزانية المكتب لتسوية وضع وظيفة من الفئة
الفنية.
ب) لم تُخصص ميزانية محددة لمسؤول األخالقيات مما حال دون استمراره/استمرارها في االضطالع بمهام
التحقيق والتدريب .وتشمل ميزانية فترة السنوات الثالث الحالية وظيفة مسؤول أخالقيات يعمل بشكل
متفرغ وما يتصل بذلك من نفقات السفر ،وهو ما أدى إلى زيادة الميزانية بنسبة .٪44
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ومن ناحية أخرى ،تبقى الشواغل المتصلة بالتمويل في المجاالت التالية:
أ) تخصيص أموال للتخفيف من المخاطر المحددة في سجالت المخاطر ،حيث ال تتوفر أموال للتصدى
ألي أحداث غير متوقعة أو أولويات ناشئة؛
ب) تدريب الموظفين المحدد في نظام تحسين األداء والكفاءة والالزم لتعزيز مستوى كفاءة الموظفين بما
يمكنهم من االضطالع بواجباتهم على الوجه األفضل .وال ُيسمح بالتمويل دائماً لجميع أشكال التدريب
المحددة في نظام تحسين األداء والكفاءة.

 -19تدعم إطار المراقبة الداخلية وثيقة حية سيتم تحديثها وتخضع للتحسين بمرور الوقت .وألتزم شخصياً ومعي
كبار اإلداريين بمعالجة أي أوجه قصور في الضوابط الداخلية المحددة وببرنامج تحسين مستمر لتعزيز نظام الرقابة الداخلية
في المنظمة بأكملها.

البيان
 -20كما سبق أن لوحظ آنفاً ،فإن الرقابة الداخلية الفعالة ،مهما كانت جيدة التصميم ،تنطوي على قيود أحدها
إمكانية التحايل عليها ،وال يمكن بالتالي أن توفر سوى مستوى معقول من الضمانات .فضالً عن ذلك ،نظ اًر للظروف المتغيرة
فإن فعالية الرقابة الداخلية قد تتفاوت بمرور الوقت.
 -21استناداً إلى ما تقدم وعلى حد علمي وما يتوفر لدي من معلومات ،استنتج أن اإليكاو قد طبقت ُنظم رقابة
داخلية مرضية للسنة المنتهية في  2016/12/31وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية.
فانغ ليو
األمينة العامة
مونتريـال ،كندا
2017/3/27

الجزء الثاني :رأي مراجع الحسابات الخارجي

Corte dei conti
شهادة مراجعة الحسابات
الرأي
قُمنـ ــا بمراجعـ ــة البيانـ ــات الماليـ ــة لمنظم ـ ـة الطي ـ ـران المـ ــدني الـ ــدولي (اإليكـ ــاو) ،والتـ ــي تشـ ــمل بيـ ــان الوضـ ــع المـ ــالي إلـ ــى غايـ ــة
 ،2016/12/31وبيـان األداء المــالي وبيــان التغييـرات فــي صــافي األصــول وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان المقارنــة بــين الميزانيــة
والمبلغ الفعلي للصندوق العام للبرنامج العادي للسنة المنتهية والمالحظات على البيانـات الماليـة ،بمـا فـي ذلـك مـوجز السياسـات
المحاسبية الهامة وغير ذلك من المعلومات التوضيحية.
وحسب رأينا ،فـإن البيانـات الماليـة المرفقـة تعـرض بصـورة نزيهـة ،مـن جميـع النـواحي الجوهريـة ،الوضـع المـالي لمنظمـة الطيـران
المــدني الــدولي (اإليكــاو) إلــى غايــة  ،2016/12/31وك ـذلك أداءهــا المــالي والتغي ـرات فــي صــافي األصــول والتــدفقات النقدي ـة

والمقارنــة بــين الميزانيــة والمبــالغ الفعليــة للصــندوق العــام للبرنــامج العــادي للســنة المنتهيــة ،وذلــك وفقـاً للمعــايير المحاســبية الدوليــة

والنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو.

األساس الذي يستند إليه رأينا
قُمن ــا بعملي ــة المراجع ــة وفقـ ـاً للمع ــايير الدولي ــة للمؤسس ــات العلي ــا لمراجع ــة الحس ــابات ( )ISSAIsوالنظ ــام الم ــالي والقواع ــد المالي ــة
لإليك ــاو .وف ــي مج ــال مراجع ــة البيان ــات المالي ــة ،تعك ــس مع ــايير ( )ISSAIsبش ــكل مباش ــر المع ــايير الدولي ــة لمراجع ــة الحس ــابات
( .)ISAsويطبــق دي ـوان الحســابات اإليطــالي أحكــام المعــايير الدوليــة لمراجعــة الحســابات فــي حــدود اتســاقها مــع الطــابع المحـ َّـدد

لعمليات المراجعـة التـي يقـوم بهـا .وتـرد مسـؤولياتنا فـي إطـار هـذه المعـايير بمزيـد مـن التفصـيل فـي تقريرنـا ضـمن القسـم الخـاص
بمســؤوليات م ارجــع الحســابات عــن مراجعــة البيانــات الماليــة .ون ـؤدي عملنــا بشــكل مســتقل عــن اإليكــاو وفق ـاً للشــروط األخالقيــة
المتص ـلة بمــا نقــوم بــه مــن مراجعــة للبيانــات الماليــة فــي منظومــة األمــم المتحــدة ،وقــد اضــطلعنا بالمســؤوليات األخالقيــة األخــرى
المنوطة بنا وفقا لهذه الشروط .ونعتقد أن األدلة التي حصلنا عليها في إطار عمليـة المراجعـة تشـكل أساسـاً كافيـاً ومناسـباً للـرأي
الذي توصلنا إليه في هذا الصدد.
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المعلومات األخرى
تتحمل األمينة العامة المسؤولية عن المعلومات األخرى التي تشمل "الجزء الرابع – الجداول (لم تشمله المراجعة)"
كما أن رأينا عن البيانات المالية ال يشمل المعلومات األخرى وال يعبر هذا الرأي عن أي استنتاج يضمن صحتها.
وفيما يتصل بمراجعة البيانات المالية ،تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومـات األخـرى والنظـر فيمـا إذا كانـت ال تتسـق جوهريـاً مـع
البيانات المالية أو مع ما توصلنا إليه من علم في إطار المراجعة أو ما إذا كانت تنطوي على تحريفات جوهرية غيـر ذلـك .واذا

بناء علـى مـا قُمنـا بـه مـن أعمـال ،إلـى اسـتنتاج يفيـد بوجـود تحريفـات جوهريـة فـي المعلومـات األخـرى ،فيتعـين علينـا أن
خلصناً ،
نبلغ عن ذلك .وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

مسؤوليات األمينة العامة لإليكاو والجهات المكلفة بإدارة البيانات المالية
تتحمل األمينة العامـة مسـؤولية إعـداد البيانـات الماليـة وعرضـها بصـورة نزيهـة وفقـاً للمعـايير المحاسـبية الدوليـة فـي القطـاع العـام

اء كـان
وعن وضع الضوابط الداخلية التي تراها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الخالية مـن أي تحريفـات جوهريـة سـو ً
مردها إلى الغش أو الخطأ.
ولدى إعداد البيانات المالية ،تتحمل األمينة العامة مسؤولية تقييم قدرة اإليكاو على االستمرار كمؤسسة قائمة والكشـف عمـا يلـزم
من مسائل ترتبط بهذه المؤسسة القائمة واستخدام األساس المحاسبي لهـذه المؤسسـة مـا لـم تعتـزم األمينـة العامـة تصـفية المنظمـة
أو وقف أنشطتها أو إذا لم يكن لديها أي خيار واقعي سوى ذلك.

أما الجهات المكلفة باإلدارة فهي مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لاليكاو.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية
تتمثل أهدافُـ ـنا في الحصول على ضمانات معقولة بخصوص ما إذا كانت البيانـات الماليـة ككـل تخلـو مـن أي تحريفـات جوهريـة
اء كان مردها إلى الغش أو الخطأ ،واصدار تقرير لمراجعة الحسابات يتضمن رأينا .وتمثل الضمانات المعقولـة مسـتوى عاليـاً
سو ً
من الضمانات ،وان كانت ال تضمن أن المراجعة التي أجريت وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات تتـيح دائمـا الكشـف عـن

أي تحريــف جــوهري قــد يوجــد .وقــد تكــون التحريفــات وليــدة الغــش أو الخطـأ وهــي تعتبــر جوهريــة إذا كــان مــن الممكــن علــى نحــو

بناء على هذه البيانات المالية.
معقول توقع تأثيرها ،منفردة أو مجتمعة ،على ما يتخذه المستخدمون من ق اررات اقتصادية ً
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ونبقـي علـى الشـك المهنـي
وفي إطـار المراجعـة وفقـاً للمعـايير الدوليـة لمراجعـة الحسـابات ،نحـرص علـى ممارسـة التقـدير المهنـي ُ
طوال عملية المراجعة .ونقوم أيضاً بما يلي:


اء كـان مـرد هـذه التحريفـات إلـى الغـش
تحديد وتقييم المخاطر الناجمة عن وجود تحريفـات جوهريـة فـي البيانـات الماليـة ،سـو ً
أو الخطأ ،وتصميم واتخاذ إجراءات مراجعة تستجيب لهذه المخاطر ،والحصول على األدلة الكافية والمناسبة لالستناد إليهـا
في إبداء رأينا .ويعتبر حجم الخطر المتمثل فـي عـدم الكشـف عـن تحريـف جـوهري نـاجم عـن الغـش أكبـر منـه عنـدما يكـون
التحريف ناجماً عن خطأ ،نظ ار ألن الغش قد ينطوي على حاالت تواطؤ أو تزوير أو إغفال متعمـد أو مغالطـات أو تجـاوز

للضوابط الداخلية؛


استيعاب الضوابط الداخلية ذات الصلة بالمراجعـة لتصـميم إجـراءات مراجعـة تالئـم الظـروف ،ولكـن لـيس بغـرض إبـداء رأي
بشأن فعالية الضوابط الداخلية لاليكاو.



تقيــيم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقــديرات المحاســبية ومــا يتصــل بهــا م ـن إفصــاحات مــن
اإلدارة.



ـاء علـى أدلـة المراجعـة
البت في مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسـاس المحاسـبي للمؤسسـة القائمـة وفيمـا إذا كـان هنـاك ،بن ً
المحصــل عليهــا ،عــدم يقــين جــوهري ي ـرتبط بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكاً كبي ـرة بشــأن قــدرة اإليكــاو علــى االســتمرار

كمؤسســة قائم ــة .واذا اس ــتنتجنا وج ــود ع ــدم يق ــين ج ــوهري بالفع ــل ،فإنــه يتع ــين علين ــا أن نوجـ ـه االنتب ــاه ف ــي تقري ــر مراجعـ ـة
الحســابات إلــى اإلفصــاحات ذات الصــلة فــي البيانــات الماليــة أو إلــى مــا إذا كانــت اإلفصــاحات المعنيــة غيــر كافيــة لتعــديل

رأينا .وتستند استنتاجاتُـنا إلى أدلة المراجعة المحصل عليها حتى تاريخ تقرير مراجعة الحسابات .غيـر أن أحـداثاً أو ظروفـاً
مستقبلية قد تدفع اإليكاو إلى التوقف عن االستمرار كمؤسسة قائمة.



تقيــيم عــرض وهيكــل ومضــمون البيانــات الماليــة عموم ـاً ،بمــا فــي ذلــك اإلفصــاحات ،ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة تعكــس
المعامالت واألحداث التي تستند إليها بصورة نزيهة.

ونتواصـل فـي إطـار عملنـا مـع الجهـات المكلـ ـفة بالجوانـب اإلداريــة بخصـوص عـدة أمـور مـن ضـمنها النطـاق والتوقيـت المقــررين

للمراجعــة ومــا يتصــل بهــا مــن اســتنتاجات هامــة ،بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديــدها خــالل

عملية المراجعة.
التقرير عن الشروط القانونية والتنظيمية األخرى
إضافة إلى ما تقدم ،فإننـا نـرى أن معـامالت اإليكـاو التـي أحطنـا بهـا علمـاً أو تلـك التـي اختبرناهـا فـي إطـار عمليـة المراجعـة قـد

أجريت ،في كل الجوانب الهامة ،وفقاً للنظام المالي لاليكاو وسلطتها التشريعية.

ووفقا للنظام المالي لاليكاو (المادة الثالثة عشرة) والصالحيات اإلضافية التي تحكـم مراجعـة الحسـابات الخارجيـة (المرفـق (ب)
من النظام المالي) ،أصدرنا أيضاً تقري اًر مفصال عن مراجعتنا للبيانات المالية لاليكاو لعام .2016
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مسألة ينبغي التركيز عليها
نوجه االنتباه إلى أن بيان الوضع المالي ُيظهر صـافي أصـول سـلبياً ( 67.5 -مليـون دوالر كنـدي) مـرده أساسـاً تـأثير الخصـوم
األكتواريــة الخاصــة بامتيــازات المــوظفين الطويلــة األمــد المســجلة فــي الوضــع المــالي بمبل ـغ  142.4مليــون دوالر كنــدي .وتــرد

تفاصيل تحليلنا فـي التقريـر .وهنـاك مجموعـة مـن التـدابير تعمـل اإلدارة علـى تطبيقهـا فـي هـذا الصـددِّ ،
مؤكـدة أنهـا سـتقوم برصـد

مدى فعاليتها .ولم يتغير رأينا فيما يخص هذه المسألة.

روما2017/5/5 ،
أرتورو مارتوتشي سكارفيتزي
رئيس ديوان الحسابات

الجزء الثالث :البيانات المالية
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III - 1
ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ
ﺍﻝﺏﻱﺍﻥ1
ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﻭﺽﻉﺏﻱﺍﻥ
ﻑﻱ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱ ﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﻡالﺡﻅﺍﺕ

2016

2015

ﺍألﺹﻭﻝ
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﺍألﺹﻭﻝ
ﺍﻝﻥﻕﺩﻱ ﺓ ﻭﺍﻝﻡﻉﺍﺩالﺕ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱ ﺓ
ﺍألﻉﺽﺍء ﺍﻝﺩﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ
ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺥﺯﻭﻥ
ﺍألﺥﺭﻯ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.3

ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﻍﻱﺭ ﺍألﺹﻭﻝ
ﺍألﻉﺽﺍء ﺍﻝﺩﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ
ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ
ﻭﺍﻝﻡﻉﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻡﻥﺵﺁﺕ ﺍﻝﻡﻡﺕﻝﻙﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﺩﻱﺓ ﻍﻱﺭ ﺍألﺹﻭﻝ

2.2
2.3
2.5
2.6

ﺍألﺹﻭﻝ ﻡﺝﻡﻭﻉ

392 172
3 992
19 858
513
1 747

379 436
6 822
21 065
753
2 111

418 282

410 187

4 551
280
3 017
793

5 022
354
2 438
866

8 641

8 680

426 923

418 867

ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﺍﻝﻡﺱﺏﻕﺓ ﺍﻝﻡﺕﺡﺹالﺕ
ﻑﻉ ﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﺡﺱﺍﺏﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡﺓ ﻭﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﺍﻝﺩ
ﻑﻱﻥ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻭﻅ
ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﻡﻕﺩﻡﺓ ﻭﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺍﻕﺩﺓ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺍﺕ ﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ

2.8
2.9
2.10
2.11

ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﻑﻱﻥ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻭﻅ

2.10

ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ
ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ
ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝﻉﺝﺯ
ﺍالﺡﺕﻱﺍﻁﻱﺍﺕ
ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ(ﺍﻝﺹﺍﻑﻱ ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝﻉﺝﺯ)
ﺍألﺹﻭﻝ ﻭﺹﺍﻑﻱ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتجزء منها.

2.12
2.12

312 594
29 646
8 301
1 465

320 324
27 871
7 227
1 674

352 006

357 096

142 395

149 102

142 395

149 102

494 401

506 198

) (52 759
) (14 719

) (56 544
) (30 787

) (67 478

) (87 331

426 923

418 867

III-2
ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ
ﺍﻝﺏﻱﺍﻥ2
ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﺍألﺩﺍءﺏﻱﺍﻥ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕﻩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻥﺓ ﻉﻥ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱ ﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﻡالﺡﻅﺍﺕ

2015

2016

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻑﺍﻕﺍﺕﻑﻱ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺵﺍﺭﻱﻉﺍﺕ

3.2

121 490

136 300

ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ

3.2

106 915

92 393

ﻝإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻡﺩﺭﺓ ﺍألﺥﺭﻯ ﺍألﻥﺵﻁﺓ

3.2

21 019

19 061

ﺍألﺥﺭﻯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻉﺍﺕ

14 996

10 912

ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﺭﺱﻭﻡ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

959

307

2 560

13 280

3.2

ﺍألﺥﺭﻯ ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

267 939

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ

272 253

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ
157 256

159 504

ﻑﻱﻥ ﻭﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ ﺭﻭﺍﺕﺏ 3.3
ﺍﻝﻡﻭﻅ
ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ ﺍالﺱﺕﻩالﻙﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍإلﻡﺩﺍﺩﺍﺕ 3.3

59 909

66 932

3.3

21 123

20 057

3.3

12 104

11 994

ﺍالﺝﺕﻡﺍﻉﺍﺕ

2 339

1 774

ﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏ

2 857

3 294

ﻑﻕﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯﻥ

4 850

6 248

ﻑﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝﻥ
ﻑﺭ
ﺍﻝﺱ

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ

260 438

269 803

ﻝﻝﺱﻥﺓ ﺍﻝﻑﺍﺉﺽ

7 501

2 450

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتج أز منها

III-3
III - 3
ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ
ﺍﻝﺏﻱﺍﻥ3
ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱﻑﻱ ﺍﻝﺕﻍﻱﻱﺭﺍﺕﺏﻱﺍﻥ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕﻩﻱﺓﻝﻝﺱﻥﺓ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﻡالﺡﻅﺍﺕ

ﻑﻱ ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016

ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝﻉﺝﺯ

)(56 544

ﺍالﺡﺕﻱﺍﻁﻱﺍﺕ

)(30 787

ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ(ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝﻉﺝﺯﺹﺍﻑﻱ)

)(87 331

ﻉﺍﻡﻑﻱ ﻭﺍالﺡﺕﻱﺍﻁﻱﺍﺕ ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺃﺭﺹﺩﺓﺕﺡﺭﻙﺍﺕ2016
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝ ﺍﻝﺭﺹﻱﺩﻑﻱ ﺍﻝﺕﻍﻱﺭ

2.12

ﺍألﺭﺏﺍﺡ)/ﺍﻝﺥﺱﺍﺉﺭ( ﺍالﻙﺕﻭﺍﺭﻱﺓ

2.10

ﺍألﺥﺭﻯ ﻭﺍﻝﺕﺡﻭﻱالﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻑ ﺇﻉﺍﺩﺓ ﻉﻡﻝﻱﺍﺕ

2.12

ﺍﻝﺱﻥﺓ ﻉﺝﺯ

12 198
)( 17
)(1 202

ﺍﻝﺹﺭﻑﺱﻉﺭﻑﻱ ﻡﺡﻕﻕﺓ ﻍﻱﺭ ﻡﻙﺍﺱﺏ
ﺍﻝﺕﺭﺝﻡﺓﺕﺱﻭﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﺕﻍﻱﺭ

)(2 497

2 497

2.12

12 198
)( 17

1 202
171

7 501

171
7 501

ﺍﻝﺱﻥﺓ ﺥالﻝ ﺍﻝﺕﺡﺭﻙﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ

3 785

16 068

19 853

ﻑﻱ ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016

)(52 759

)(14 719

)(67 478

المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتج أز منها
ﺍﻝﻡالﺡﻅﺍﺕ ﺍﻝﻡﺭﺍﻑﻕﺓﻝﻝﺏﻱﺍﻥﺍ ﺍﻝﻡﻝﻱﺓﺕﺵﻙﻝ ﺝﺯء ًﺍ الﻱﺕﺝﺯء ﻡﻥﻩﺍ.

III-4

III - 4
ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ
ﺍﻝﺏﻱﺍﻥ4
ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻱﻭﻝﺓﺏﻱﺍﻥ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕﻩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻥﺓ ﻉﻥ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱ ﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﻡالﺡﻅﺍﺕ

2016

2015

ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝﻱﺓ ﺍألﻥﺵﻁﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡﺓ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻱﻭﻝﺓ
7 501

2 450

ﺍﻝﻥﻕﺹﻑﻱ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ)ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ(

2.2

2 830

)( 3 331

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ)ﺍﻝﻥﻕﺹ(ﻝﻝﺱﻥﺓ
ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕﻑﻱ

2.3

1 209

)( 11 259

ﺍﻝﻥﻕﺹﻑﻱ ﺍﻝﻡﺥﺯﻭﻥ)ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ(

2.4

240

98

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ) ﺍﻝﻥﻕﺹﻑﻱ ﺍألﺹﻭﻝ ﺍألﺥﺭﻯ

2.3

365

)( 84

2.2

471

)( 1 306

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ

ﻑﻱ(
)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕﻑﻱ)ﺍﻝﺥﺹﻡﺹﺍ

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﻍﻱﺭ ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﻡﺏﺍﻝﻍﻑﻱ

2.3

74

135

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﺍﻝﻡﺱﺏﻕﺓ ﺍﻝﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕﻑﻱ

2.8

)( 7 730

92 667

ﻑﻉ ﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﺡﺱﺍﺏﺍﺕﻑﻱ
ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡﺓ ﻭﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﺍﻝﺩ

2.9

1 775

5 590

2.10

1 074

1 189

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﻡﻕﺩﻡﺓ ﻭﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺍﻕﺩﺓ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺍﺕ ﺍﻉﺕﻡﺍﺩﺍﺕﻑﻱ

2.11

)( 209

228

ﻑﻱﻥ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕﻑﻱ
ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﺍﻝﻁﻭﻱﻝ ﺍألﺝﻝﻑﻱ ﺍﻝﻡﻭﻅ

2.10

)( 6 707

1 574

ﺍألﺭﺏﺍﺡ)ﺍﻝﺥﺱﺍﺉﺭ( ﺍالﺡﺕﻱﺍﻁﻱﺍﺕﻑﻱ ﺍﻝﻡﺏﻱﻥﺓ ﺍالﻙﺕﻭﺍﺭﻱﺓ

2.10

12 198

7 366

)( 1 345

)( 941

ﻭﺍال ﻩالﻙ ﺍالﺱﺕﻩالﻙ

1 075

1 433

ﺍألﺝﻥﺏﻱﺓﺏﺍﻝﻉﻡالﺕ ﺍﻝﺕﺭﺝﻡﺓﺕﺱﻭﻱ ﺓ

171

)( 114

ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝﻱﺓ ﺍألﻥﺵﻁﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡﺓ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﺍﻝﺕﺩﻑﻕﺍﺕﺹﺍﻑﻱ

12 992

95 695

)( 1 582

)( 1 394

ﻑﺍﺉﺩﺓ ﺃﺱﻉﺍﺭ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻝ

1 345

941

ﺍالﺱﺕﺙﻡﺍﺭ ﺃﻥﺵﻁﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡﺓ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻱﻭﻝﺓﺹﺍﻑﻱ

)( 237

)( 453

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ

ﻑﻱﻥ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕﻑﻱ
)ﺍﻝﻥﻕﺹ( ﺍﻝﻕﺹﻱﺭ ﺍألﺝﻝﻑﻱ ﺍﻝﻡﻭﻅ

ﻑﺍﺉﺩﺓ ﺃﺱﻉﺍﺭ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻝ

ﺍالﺱﺕﺙﻡﺍﺭ ﺃﻥﺵﻁﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡﺓ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﺍﻝﺕﺩﻑﻕﺍﺕ:
ﺍﻝﻡﺍﺩﻱﺓ ﻍﻱﺭ ﻭﺍألﺹﻭﻝ ﻭﺍﻝﻡﻉﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻡﻥﺵﺁﺕ ﺍﻝﻡﻡﺕﻝﻙﺍﺕ ﺇﻙﺕﺱﺍﺏ

2.5 & 2.6

ﺍﻝﻡﺍﻝﻱﺓ ﺍألﻥﺵﻁﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡﺓ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻱﻭﻝﺓﺹﺍﻑﻱ
ﻑﻱ ﻡﻥ ﺍﻝﺕﺡﻭﻱالﺕ
ﺍألﺥﺭﻯ ﻭﺍﻝﺕﺡﻭﻱالﺕ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﺍﻝﻯ ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍ
ﺍﻝﻡﺍﻝﻱﺓ ﺍألﻥﺵﻁﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡﺓ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻱﻭﻝﺓﺹﺍﻑﻱ

)( 19
)( 19

)( 4 694
)( 4 694

ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ ﺹﺍﻑﻱ(ﺍﻝﻥﻕﺹ) ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﻭﻡﻉﺍﺩالﺕ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓﻑﻱ

12 736

90 548

ﺍﻝﺱﻥﺓﺏﺩﺍﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﻭﻡﻉﺍﺩالﺕ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ

379 436

288 888

ﺍﻝﺱﻥﺓﻥ ﻩﺍﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﻭﻡﻉﺍﺩالﺕ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ

392 172

379 436

المالحظات المرافقة للبيانات تشكل جزءاً ال يتجزء منها.

III–5

ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝ ﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝ ﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ
ﺍﻝﺏﻱﺍﻥ5
ﺍﻝﻉﺍﺩﻱﻝﻝﺏﺭﻥﺍﻡﺝ ﺍﻝﻉﺍﻡ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ
ﻑﺭﻕﺏﻱﺍﻥ
ﺏﺍﺕﺏﻱﻥ ﺍﻝ
ﺏﺍﺕ ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱ ﺓ ﺡﺱﺍ
ﻑﻉﻝﻱ ﺓ ﻭﺍﻝﺡﺱﺍ
ﺍﻝ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕ ﻩﻱ ﺓ ﺍﻝﺱﻥ ﺓ ﻉﻥ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱ ﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﺍالﻉﺕﻡﺍﺩﺍﺕ
ﺍألﺹﻝﻱ ﺍﻝﻡﺏﻝﻍ

2015

ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ

A38-22

ﺍالﻝﺕﺯﺍﻡﺍﺕ

ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺱﻥﺓ

ﺕﻱﺝﻱ ﺓ ﺍأل ﻩﺩﺍﻑ
ﺕﺭﺍ
ﺍالﺱ

ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ

ﺕﻱﺝﻱﺍﺕ
ﺕﺭﺍ
ﻑﻱﺫ ﺩﻉﻡ ﻭﺍﺱ
ﺍﻝﺕﻥ

ﺏ

ﺍالﻉﺕﻡﺍﺩﺍﺕ

ﺃ

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ

2016

2016

ﻉﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝ ﺓ

ﺍﻝﻯ ﻡﺭﺡﻝﺓ

2015

ﻑﺭﻕ

ﺍالﻉﺕﻡﺍﺩﺍﺕ

ﺍالﻝﺕﺯﺍﻡﺍﺕ

ﺍالﺱﺕﺭﺍﺕﻱﺝﻱ ﺓ ﺍأل ﻩﺩﺍﻑ

ﺍﻝﺱﻥﺓ

ﺍالﻉﺕﻡﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻝﺹﺭﻑﺱﻉﺭ

ﻑﻱﻥﻕﺹﺍﻥ
ﺝ

1

ﺍﻝﺕﺡﻭﻱالﺕﻕﺏﻝ

ﺩ

ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ

ﻩ

ﺍﻝﺕﻥﻑﻱﺫ ﺩﻉﻡ ﻭﺍﺱﺕﺭﺍﺕﻱﺝﻱﺍﺕ

ﺍﻝالﺡﻕﺓ

ﺏ

ﺍﻝﻡﻉﺩﻝﺓ

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱﺓﻑﻱ

2

ﺍﻝﺹﺭﻑﺱﻉﺭ
ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱﺓﻑﻱ

29 999

)(2 408

)(1 154

)(3 000

23 437

27 275

)(3 839

23 437

0

21 062

)(2 037

)( 965

)(2 100

15 960

19 259

)(3 299

15 960

0

)( 437

55

)(1 000

9 117

9 993

)( 876

9 117

0

121

)( 120

3 790

4 014

)( 224

3 790

0

)( 571

3 944

4 473

)( 529

3 944

0

56 248

65 014

)(8 767

56 248

0

15 342

)( 582

14 760

0

)( 836

15 933

0

9 493

0
0
0

ﺍﻝﺱالﻡﺓ

24 722

3 114

2 163

ﺍﻝﺝﻭﻱﺓ ﺍﻝﻡالﺡﺓ ﻭﻙﻑﺍءﺓﺱﻉﺓ

18 353

1 513

1 199

ﻭﺍﻝﺕﺱ ﻩﻱالﺕ ﺍألﻡﻥ

9 341

501

657

10 499

ﺍﻝﺝﻭﻱﻝﻝﻥﻕﻝ ﺍالﻕﺕﺹﺍﺩﻱﺓ ﺍﻝﺕﻥﻡﻱﺓ

3 535

614

172

4 321

)( 532

ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺡﻡﺍﻱﺓ

5 129

334

244

5 706

)( 300

)( 891

ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

61 080

6 076

4 435

)( 3

71 587

)(5 715

)(2 834

)(6 791

ﺍﻝﺏﺭﺍﻡﺝ ﺩﻉﻡ

13 136

2 613

806

)( 51

16 503

)(2 300

1 866

)(1 310

14 760

ﻭﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺕﻥﻅﻱﻡ

16 078

2 220

1 072

)( 63

19 307

)(3 177

289

)( 487

15 932

16 769

ﻭﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺕﻥﻅﻱﻡ -ﺍﻝﺭﺉﺍﺱﻱﺓ ﺍﻝ ﻩﻱﺉﺍﺕ

8 756

1 282

335

)( 1

10 370

)(1 055

678

)( 500

9 493

9 766

)( 273

ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

37 970

6 115

2 212

)( 116

46 181

)(6 532

2 834

)(2 297

40 185

41 877

)(1 691

40 186

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

99 049

12 191

6 647

)( 119

117 768

)(12 247

0

)(9 088

96 433

106 891

)(10 458

96 433

)( 3

ﺃﺍﻝﻉﺍﻡ ﺓ ﺍألﻡﻱﻥ ﺓ ﺍﻉﺕ ﻡﺩ ﻩﺍ .ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ7-5ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﺕﻥﻅﻱﻡ ﻡﻥ .
ﺏ.

ﺍﻝﻉﺍﻡ ﺓ ﺍألﻡﻱﻥ ﺓ ﺍﻉﺕﻡﺕﺩ ﻩﺍ .ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ6-5ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﺕﻥﻅﻱﻡ ﻡﻥ .

ﺝ .ﺍ

ﻑ ﺓ 30 000ﺇﻝﻯ ﺩﻭال ﺭ
ﻕﻱﻡﺕ ﻩ ﻡﺏﻝﻍﻝﺱﺩﺍﺩ ﺍﻝﻡﺝﻝﺱ ﻉﺕ ﻡﺩ ﻩﺍ 1.202ﻡﺏﻝﻍ ﻉﻥ ﻉﻭﺽﺍ ﺩﻭال ﺭ ﻡﻝﻱﻭﻥ  1.291ﺩﻭال ﺭ ﻡﻝﻱﻭﻥ ) .(C-DEC 200/2ﻡﺏﻝﻍﺕﺡﻭﻱﻝﺕﻡ ﺫﻝﻙ ،ﺇﻝﻯﺏﺍإلﺽﺍ
ﺩ.
ﻥﺩﻭﻕ .(C-DEC 209/7).
ﺹ
ﻥﺍﻡﺝ
ﺏﺭ
ﻱﻥ
ﺍﻉﺕﻝﻝ ﻡ
ﻑﻱ
ﻝﻁ
ﻱﻡ ﻡﻥ
ﺕﻥﻅ
ﻝﻱ ﺍﻝ
ﻱﻙﺍﻭﺍﻝﻡﺍ
ﺍإل9-5
ﻝﻡﺍﺩﺓ
ﺕﻁﻭﻉ ﺍ
ﻡﺩﺕ ﻩﺍ.
ﻡﺝﺍﻝﺓ
ﻱﺭﺍﻥ ﺍألﻡﻱﻥ
ﻝﻉﺍﻡ ﺓ
ﺍﺍ
.1

ﻑﻕﺍ ﺕ
ﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓ ﺍألﻡ ﻡ ﺹﺭﻑﺏﺱﻉﺭ ﺍﻝﻙﻥﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭال ﺭﺏﻍﻱﺭ ﺍﻝﻥ

2
ﻑﺍ ﺕ  (1) :ﻡﺏﻝﻍ13.2ﺏ ﻡﻉﺩﻝ ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱ ﺓﻑﻱ ﺍألﻡ ﺭﻱﻙﻱﺏﺍﻝﺩﻭال ﺭ ﺍﻝﻡﻉﺍﻡال ﺕﺃﺙﺭ ﺍﻝﻯﻱﻉﺯﻯ ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱ ﺓﻑﻱ ﺍﻝﺹﺭﻑﺱﻉﺭﻑﻱ ﺃﺭﺏ ﺍﺡ ﻡﻥ ﻡﻝﻱﻭﻥ  1.00ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺩﻭال ﺭ =  0.9875ﻭﻡﺏﻝﻍ ﻙﻥﺩﻱ ؛ ﺩﻭال ﺭ  2.7ﺍألﺭﺏ ﺍﺡ ﻡﻥ ﺩﻭال ﺭ ﻡﻝﻱﻭﻥ )ﺍﻝﻡﺡﻕﻕ ﺓ ﻍﻱﺭ( ﺍﻝﻉ ﻡﻭﻡﻱ ﺓ ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱﺏﻥﻭﺩﺕﻕﺩﻱﺭ ﺇﻉﺍﺩﺓ ﻡﺙﻝ ﺍألﺭﺏ ﺍﺡﻑﻱ.
ﺍﻝﺹﺭﻑﺱﻉﺭ ﺍﺥﺕال

ﻑﻕ ﺓﻝﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﺓﺕﺵﻙﻝ ﺝﺯء ًﺍ الﻱﺕﺝﺯء ﻡﻥ ﻩﺍ.
ﺍﻝﻡالﺡﻅﺍﺕ ﺍﻝﻡﺭﺍ

ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ
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المالحظة :1

السياسات المحاسبية

منظمة الطيران المدني الدولي
مالحظات على البيانات المالية
2016/12/31

أساس اإلعداد
-1
-2

-3
-4
-5

أُعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا للمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام .وقد تم تطبيق هذه المعايير منذ .2010/1/1

وحسبما هو مسموح به عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للمرة األولى ،استُخدمت األحكام االنتقالية
حتى نهاية عام  2015في االعتراف األولي بالممتلكات والمنشآت والمعدات (المعيار المحاسبي  )17بما في ذلك
تلك الخاضعة لعقود إيجار مالية مبرمة قبل تاريخ  .2010/1/1وال تظهر هذه األصول في مالحظات البيانات
المالية ،بل في المالحظات على البيانات المالية نظ ار ألن قيمتها الدفترية الصافية معدومة إلى غاية
.2016/12/31

وما لم ُينص على خالف ذلك في هذه البيانات ،يتمثل أساس القياس المستخدم في إعداد البيانات المالية في التكلفة
المستهلكة.
ويجري إعداد بيان التدفق النقدي (البيان المالي الرابع) باستخدام الطريقة غير المباشرة.

والعملة المستخدمة في اإليكاو في اإلبالغ هي الدوالر الكندي .والعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإليكاو هي
الدوالر الكندي .أما العملة المعمول بها في مشاريع التعاون الفني فهي الدوالر األمريكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما
بالدوالر األمريكي .وتترجم المعامالت بغير الدوالر الكندي ،وغير الدوالر األمريكي بالنسبة لمشاريع التعاون الفني،
إلى سعر الصرف السائد المعمول به في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملة .وتترجم األصول والخصوم النقدية
بعمالت غير الدوالر الكندي ،وغير الدوالر األمريكي بالنسبة لمشاريع التعاون الفني ،إلى سعر الصرف السائد
المعمول به في األمم المتحدة عند اإلقفال بنهاية السنة ،الذي يقترب بشكل معقول من السعر الحالي .وتُحسب
المكاسب والخسائر الناجمة في بيان األداء المالي باستثناء الفروق الناجمة عن ترجمة أنشطة مشاريع التعاون الفني
إلى الدوالر الكندي ألغراض عرض البيان المالي والتي تظهر في االحتياطيات في بيان الوضع المالي.

النقدية ومعادالت النقدية
-6

تشمل النقدية ومعادالت النقدية المتاحة ،والنقدية المودعة في البنوك واإليداعات قصيرة األجل.

-7

تُحسب إيرادات الفوائد عند تراكمها مع مراعاة الحصيلة الفعلية.

األدوات المالية
-8

تُحسب األدوات المالية عندما تصبح اإليكاو طرفا في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انقضاء حقوق (أو التزامات)
تلقي (لسداد) التدفقات النقدية من هذه األصول (الخصوم) أو إحالتها (سدادها).

-9

تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غير المعلنة في األسواق النشطة.
وتشمل المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى .وتُحدد المبالغ المستحقة طويلة
األجل ،بما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض ،كتكلفة مستهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

-10

ب استثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا ،فإن جميع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلية .وتسجل جميع الخصوم
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
-11

تُسجل البنود المتعلقة بالمطبوعات ومتجر السوق الحرة المتاحة في نهاية الفترة المالية باعتبارها عمليات جرد .وتحدد
قيمة المطبوعات بحسب قيمة التكلفة وتكلفة االستبدال الحالي ،أيهما أقل وتحدد قيمة عمليات جرد متجر السوق
الحرة بقيمة التكلفة وصافي القيمة التي يمكن تحقيقها ،ايهما أقل.

-12

وتشمل تكلفة المطبوعات تكلفة الشراء والتكاليف األخرى المكبدة في جعل المطبوعات قابلة للبيع أو التوزيع .وتمثل
تكلفة بنود متجر السوق الحرة سعر الشراء .وتُحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

-13

تُسجل المطبوعات وغيرها من الوثائق المستخدمة لألغراض الداخلية وذلك عند إعدادها.

المستحقات واإليرادات
-14

تمثل االشتراكات التزاما قانونيا للدول األعضاء .وتمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة
في بداية السنة التي ُحصلت فيها االشتراكات المقررة .وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشاريع التعاون الفني في
اإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية المدونة وفقاً التفاقيات موقعة ما بين اإليكاو والمساهمين والتي تتحدد
بمرحلة االنجاز على أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات .وقد تعتبر اإليكاو في بعض الحاالت انه يتم تقييمً ذلك
بشكل أفضل بواسطة جدول المدفوعات التابع للعقود المناسبة للمشاريع .أما التبرعات األخرى والمتمثلة عموماً في
المعامالت غير التبادلية فتسجل بوصفها إيرادات عندما تؤكد عليها الجهات المانحة كتابةً ،أو عند تسلمها ،إذ قد
تعتبر اإليكاو أن أفضل طريقة لتسجيلها هو حسب المدفوعات التدريجية بناء على عقود هذه المشاريع .أما
المساهمات األخرى ،فهي عادة معامالت غير تبادلية ويتم تسجيلها كإيرادات عندما تؤكدها كتابة الجهات المانحة أو
عند استالمها.

-15

وترد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص مشاريع التعاون الفني في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
وبوصفها نفقات في المشاريع المعنية .ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،تسجل اإليرادات من الرسوم
اإلدارية التي تحققها مشاريع التعاون الفني على اساس مرحلة اإلنجاز .وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي:

 تسجل نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجياًّ لغاية إصدارأمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة 10
في المائة عند تسلم هذه المعدات؛
 فيما يخص الخدمات ،تسجل الرسوم اإلدارية على اساس التكلفة المتكبدة.
-16

تم ادراج اتفاقية جديدة حول تقاسم إيرادات الفوائد في عام  2011حيث تحتفظ اإليكاو بخمسين في المائة من الفوائد
على ايداع أموال المشروع التي يتجاوز رصيدها الشهري المرجح  100ألف دوالرأمريكي.

-17

وتتمثل fإليرادات األخرى في المعامالت التبادلية أما األرصدة مستحقة القبض فتتمثل في المستحقات والسلف.

-18

وترد االشتاركات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكات ،والحسابات
المشكوك فيها واالستهالك (الخصم):
 تمثل مخصصات التخفيضات في إيرادات التبرعات تخفيضات االشتراكات المستحقة واإليرادات عندما يصبح
التمويل غير ضروري من جانب المشروع الذي توجه إليه االشتاركات أو غير متاح بخالف ذلك؛
 تستند مخصصات الحسابات المشكوك فيها بشأن االشتراكات المقررة إلى التجرية التاريخية واألحداث التي من
شأنها أن توحي بأن الدولة األعضاء غير قادرة على الوفاء بالتزامها؛
 تمثل االشتراكات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها
اتفاقات للتخلص من متأخراتها خالل فترة سنوات .ويسري الخصم أيضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى
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-19

طويلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات للتخلص من المتأخرات .وهذه المبالغ المستحقة مبينة بالتكلفة
المستهلكة (المخصومة) باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية ولذلك فهي تُعرض صافية من الخصم المتراكم.

وترد االشتراكات العينية بالقيمة العادلة .أما البضائع الممنوحة التي تدعم بشكل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة
ويمكن قياسها بصورة موثوقة فتسجل في الحسابات .وال تسجل الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات ،غير أنها ترد
في المالحظات على البيانات المالية لغرض اإلعالم .وتشمل هذه االشتاركات استخدام المباني ،والنقل والموظفين.

الممتلكات والمنشآت والمعدات
-20

تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب.
ويحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم،
ُ
باستثناء ما يتعلق باألرض التي ال تخضع لالستهالك .والعمر المفيد التقديري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات هو
كالتالي:
الفئات

العمر المفيد التقديري (بالسنوات)

المباني

50-5

تكنولوجيات المعلومات والمعدات المكتبية

5-3

الماكينات

7-3

األثاث والتجهيزات والتركيبات المكتبية
المركبات اآللية

12-5
10-3

-21

وتجري رسملة الممتلكات والمنشآت والمعدات إذا تساوت تكلفتها أو تجاوزت حداً أدنى قدره  3آالف من الدوالرات
الكندية ومبلغ  25ألف من الدوالرات الكندية في حالة تحسينات العقارات المستأجرة .ويجري دوري ًا استعراض مستوى
الحد األدنى .وتحدد قيمة تحسينات العقارات المستأجرة بتكلفتها وتخضع لالستهالك على امتداد العمر المفيد المتبقي
للتحسينات أو امتداد عقد اإليجار ،أيهما أقل.
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وتجري عمليات استعراض األعطاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل وتسجل
أي خسائر بسبب األعطاب في بيان األداء المالي .وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت
والمعدات وكذلك التدفقات النقدية التي تحققها الممتلكات والمنشآت والمعدات والمستخدمة لتحقيق اإليرادات من
األنشطة التجارية.

األصول غير المادية
-23

تُسج ـ ل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب.
ويتطلب تدوين األصول غير المادية استيفاء المعايير الصارمة بحيث يمكن تحديدها ،وخاضعة لمراقبة اإليكاو
وباعتبارها تشكل منافع اقتصادية مساهمة في المستقبل أو إمكانيات للخدمات يمكن قياسها بصورة موثوقة .ويمكن
أيضا مراعاة العمر المفيد المتبقي .واُعدت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود المكتسبة بتكلفة تقل عن مبلغ 5
آالف من الدوالرات الكندية ،ومبلغ  25ألف من الدوالرات الكندية لألصول الموضوعة داخليا بسبب الصعوبة في
إجراء قياس محدد لتكاليف التشغيل والبحث الداخلية التي ينبغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي رسملتها .وحسبما
هو مسموح به بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،جرى تطبيق هذه القاعدة الحقا اعتبا ار من تاريخ
.2010/1/1
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ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم .وفيما يلي العمر المفيد التقديري
لألصول غير المادية:
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الفئة
البرمجيات المشتراة خارجيا
البرامج الموضوعة داخليا
التراخيص والحقوق وغيرها
حقوق النشر

العمر المفيد التقديري (بالسنوات)
6-3
6-3
6-2
10-3
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وتُستهلك التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر.

-26

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

المقبوضات المسبقة
-27

التبرعات التي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ مشاريع التعاون الفني يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة .وتُدون االيرادات

-28

تُدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها الى المتبرعين واألموال المستلمة

-29

تُعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها.

عند الوفاء بشروط المتبرعين ،وبصفة عامة عند قيام اإليكاو بتقديم خدمات أو عند تسليم السلع للمشروع وفقاً لشروط
االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.
قبل أن تقوم اإليكاو بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة.

استحقاقات الموظفين
-30

تسجل اإليكاو فئات استحقاقات الموظفين التالية:
 استحقاقات الموظفين قصيرة األجل المستحقة السداد خالل  12شه ار بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها
الموظفون الخدمة ذات الصلة؛
 االستحقاقات بعد إنهاء الخدمة مثل فوائد التأمين الصحي بعد الخدمة؛
 استحقاقات الموظفين األخرى طويلة األجل؛
 استحقاقات إنهاء الخدمة.

-31

اإليكاو هي منظمة عضو مشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ( UNJSPFأو
الصندوق) ،الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقديم استحقاقات التقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من
استحقاقات الى الموظفين .والصندوق هو خطة استحقاقات محددة وممولة من أرباب عمل عديدين .وحسب ما هو محدد
في المادة (3ب) من الئحة الصندوقُ ،يفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة حكومية دولية
أخرى تشارك في النظام المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة.

-32

يعرض الصندوق المنظمات المشاركة للمخاطر االكتوارية المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى
المشاركة في الصندوق ،والنتيجة هي أنه ال يوجد أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة والتكاليف
للمنظمات المنفردة المشاركة في الخطة .وليس اإليكاو والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة،
شأنهما شأن المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق ،في وضع يسمح لهما بتحديد حصة اإليكاو التناسبية من االلتزام
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المحدد باالستحقاقات وأصول الخطة والتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من الموثوقية لألغراض المحاسبية .ومن ثم
دون
تناولت اإليكاو هذه الخطة كما لو كانت خطة محددة لالشتراكات تمشياً مع متطلبات المعيار المحاسبي  .25وتُ َّ
مساهمات اإليكاو في الصندوق خالل الفترة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي.
-33

تدون اإليكاو المكاسب والخسائر االكتوارية المتصلة بفوائد التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي.
وبموجب المعيار المحاسبي  ،25يمكن تدوين المكاسب أو الخسائر االكتوارية لالستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة
بمرور الوقت باتباع نهج االحتياطيات .وفي إطار نهج االحتياطيات ،ترد المكاسب/الخسائر االكتوارية تحت صافي
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
الوطن ،تسجل المكاسب والخسائر االكتوارية بطريقة مباشرة وترد في بيان األداء المالي.

المخصصات وااللتزامات الطارئة
-34

وخصصت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى اإليكاو التزام قانوني أو بناء حالي نتيجة األحداث السابقة
ُ
عندما يكون من المحتمل أن تضطر اإليكاو لتسوية هذا االلتزام وعندما يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوقة.
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وترد االلتزامات األخرى ،التي ال تستوفي معايير التدوين فيما يخص الخصوم ،في المالحظات على البيانات المالية
بوصفها خصوما طارئة عندما يجري تأكيد وجودها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من حدث مستقبلي غير مؤكد
والتي ال تخضع بالكامل لمراقبة اإليكاو.

اإلبالغ عن القطاعات ومحاسبة الصناديق
-36

القطاع هو مجموعة متميزة من األنشطة التي التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء
األخير للكيان في تحقيق أهدافه والتخاذ الق اررات بشأن تخصيص الموارد في المستقبل .وتصنف اإليكاو جميع
المشاريع ،والعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين )1 :األنشطة العادية  )2أنشطة مشاريع التعاون الفني .وتبلغ
اإليكاو عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية ،واألرصدة الموجودة في نهاية الفترة .وتستند الرسوم فيما بين
القطاعات إلى اتفاقات المشاريع.
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الصندوق كيان محاسبي ذاتي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة .وتخصص
الصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو قيود أو حدود خاصة .ويجري إعداد
البيانات الم الية على اساس محاسبة الصندوق ،مع إبراز في نهاية الفترة الوضع الموحد لجميع صناديق اإليكاو.
وتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والنفقات.

-38

قطاع األنشطة العادية يشمل الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي ،والحسابات والصناديق
الخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من األنشطة المساندة للمنظمة .ويمكن تقديم
االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج العادي للصندوق العام في السنة المالية التالية بموجب شروط
معينة .وتنشئ الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المحددة والحسابات الخاصة بموجب المادة  1-7من النظام
لالشتركات الخاصة أو النقود المخصصة ألنشطة محددة ،حيث يمكن تقديم أرصدتها إلى الفترة المالية
ا
المالي السيما
الالحقة .وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة ،وأنشطة إدرار اإليرادات ،وغيرها من
التبرعات والرسوم اإلدارية.
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قطاع األنشطة العادية يشمل الصناديق أو مجموعات الصناديق التالية:


صندوق الميزانية العادية يشمل الصندوق العام الممول من االشتراكات المقررة من الدول األعضاء وفقا لجداول
االشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية واإليرادات المتنوعة وفائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات،
والسلف من صندوق رأس المال العامل ،الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف (القابلة للسداد) عند
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االشتركات من الدول األعضاء
ا
الضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمويل اعتمادات الميزانية إلى حين تلقي
السلف من صندوق رأس المال العامل بمجرد ما تُتاح
والى الصناديق األخرى في حاالت معينة .ويتم سداد ُ
األموال في الصندوق العام وغيره من الصناديق.


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



الصندوق المتجدد المنشأ بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة بالتأمين الصحي بعد إنهاء الخدمة بما في ذلك
الخصوم غير الممولة وغيرها من الخصوم المحددة من أجل تقديم المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع
األنشطة العادية.



الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات المنشأ لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق
واحد .وتنشئ األمينة العامة الحسابات والصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات بموجب
المادة  2-7من النظام المالي لتسجيل جميع االيرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي .ويمكن تحويل
أي فائض ال يتوقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ويمكن تقديم األرصدة إلى الفترة المالية الالحقة.
وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من مبيعات المطبوعات والبيانات والخدمات.



صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية المنشأ بموجب المادة  4-9من النظام المالي .ويسترد هذا
الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم مشاريع التعاون الفني .واذا ما شهد تشغيل هذا الصندوق في نهاية سنة
معينة عج از 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
العامة لمشاريع التعاون الفني بما في ذلك مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.



خطة عمل أمن الطيران التي تشمل الصناديق المخصصة وكذلك الحسابات /الصناديق الخاصة المنشأة إلبراز
موافقة المجلس على خطة عمل أمن الطيران ،وتشمل مشاريع ينبغي تمويلها من الصناديق داخل الصناديق
االئتمانية ألمن الطيران .وتمول األنشطة المتعلقة بمشاريع خطة عمل أمن الطيران من االشتراكات العامة
والمخصصة والخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة .1-3



الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في إفريقيا المنشأة لتعزيز قيادة اإليكاو ومسؤوليتها عن
تنسيق وادارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة العيوب التي تشوب السالمة
والهياكل األساسية.



صناديق التمويل المشترك تتكون من اتفاقي التمويل المشترك بين آيسلندا والدنمارك ،وهي تبين معامالت
الصناديق المنشأة لإلبالغ عن مراقبة اإليكاو لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا ،وفي
غرينلند من حكومة الدنمارك ،حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكاليفه بواسطة رسوم االستخدام واالشتراكات
المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة .وتقوم المملكة المتحدة بتحصيلها وهي مستحقة لحكومتي آيسلندا والدنمارك
وتحول مباشرة عليها .وتقوم اإليكاو بتحصيل االشتراكات وتجميعها لتحويلها إلى الحكومات مقدمة الخدمات.
وبناء عليه ،ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بيان الوضع المالي .كما تتضمن
صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي الحتساب المعامالت المالية التي تجري بموجب أحكام ترتيب
التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي .ويسترد مقدمو الخدمات تكاليف التشغيل والصيانة
بواسطة رسوم االستخدام على الطائرات المدنية التي تعبر فوق شمال األطلنطي .وتُدفع رسوم االستخدام التي
تحصلها اإليكاو بشكل مباشر إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.
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حوافز سداد حساب المتأخرات التي طال أمد استحقاقها المحددة لتقديم في حساب منفصل جزء من سداد بعض
األنصبة المقررة المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة لتمويل األنشطة المحددة للمنظمة.

صندوق تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت المنشأ لتمويل إدخال تحسينات على نظم المعلومات واالتصاالت
للمنظمة.
صندوق دليل المفاتيح العامة ،صندوق السترداد التكاليف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة المشاريع من أجل
دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آليا .وتمول هذه العمليات بواسطة التبرعات وكذلك ،بموجب
االتفاق ،ويسجل رصيد الصندوق على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة.

صندوق سالمة الطيران ) (SAFEأنشأه المجلس بغرض تحسين سالمة الطيران المدني عبر اعتماد نهج قائم
على األداء للحد من المصاريف اإلدارية وعدم فرض أي مصاريف أخرى على البرنامج العادي للمنظمة ،مع
ضمان الوقت عينه استخدام التبرعات العائدة الى الصندوق في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة ومفيدة.

الصندوق المؤقت لرواتب الموظفين ) (TSSFالمنشأ لتمويل الخدمات اللغوية المتزايدة غير المنصوص عليها
في إطار الميزانية العادية.
بموجب اتفاق مع اللجنة األوروبية للطيران المدني ،المكونة من عدد من الدول األعضاء في اإليكاو ،تقدم
اإليكاو بعض الخدمات السكرتارية .وتمول المدفوعات في البداية من إيرادات اللجنة األوروبية للطيران المدني
التي تجمعها اإليكاو وعند الضرورة من الصندوق العام لصناديق البرنامج العادي ،المسددة لإليكاو .ويرد صافي
المبلغ مستحق القبض أو مستحق الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران
المدني في الحساب المستحق من الهيئات اإلقليمية أو المدفوع لها.
الصندوق االحتياطي الخاص المنشأ طبقاً للمادة  1-7من النظام المالي لتوفير آلية للتعويض عن نقص محتمل
بسبب انخفاض في دخل صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في أي سنة معينة .وبموجب آلية أقرها
المجلس ،لتدخل حيز النفاذ من عام  ،2014فإن التكلفة غير المباشرة التي يتعين استردادها من صندوق تكاليف
الخدمات االدارية والتشغيلية ستحسب أوالً وفقاً لمعادلة ولكن رد المبالغ الى الميزانية العادية سيوضع له حد
أقصى قدره  1 200ألف دوالر كندي في السنة .ويجب تمويل الصندوق االحتياطي الخاص من المبلغ الزائد
على التحويل السنوي المعتمد البالغ قدره  1 200ألف دوالر كندي حتى المبلغ المحسوب وفقاً للمعادلة .واذا
ُوجد ،في أي سنة ،نقص في المبلغ الذي ُيرد الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية المحدد على
أساس المعادلة المذكورة أعالهُ ،يستخدم الصندوق االحتياطي الخاص الستكمال التحويل السنوي المعتمد من
صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية البالغ قدره  1 200ألف دوالر كندي الى الميزانية العادية.
المكتب االقليمي الفرعي ) (RSOبهدف تعزيز حضور اإليكاو في إقليم آسيا والمحيط الهادئ ،أنشئ مكتب
إقليمي فرعي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ الغرض منه تحسين تنظيم وادارة المجال الجوي لبلوغ الحد األقصى
ألداء ادارة الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم .وقد أنشئ المكتب االقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ في
بيجين ،جمهورية الصين الشعبية .وبموجب اتفاق بين اإليكاو وهيئة الطيران المدني للصين فإن هيئة الطيران
المدني للصين مسؤولة عن كل نفقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.

صندوق تنمية الموارد البشرية ( )HRDFبهدف توفير آلية تتيح جمع واستخدام المساهمات الطوعية التي تقدمها
الدول وغيرها من الهيئات لتوفير الفرص الالزمة لبناء القدرات في مجال الطيران المدني في الدول األفريقية
وذلك لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية المطلوبة على نحو أفضل لتحقيق الكفاءة التشغيلية
وتنفيذ القواعد والمواصفات الدولية الخاصة باإليكاو وغيرها من أنشطة البرنامج بشكل مستمر.

صندوق برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران ( )IPAVللمساهمات الطوعية فيما يتعلق بتوزيع المهنيين
في مجال الطيران ،العاملين منهم والمتطوعين ،لتقديم المساعدة في األجل القصير إلى الدول لتتمكن من
االستجابة ،في جملة أمور ،لحاالت الطوارئ التي تؤثر على نظام الطيران في الدولة ،وتطوير القدرات في تنفيذ
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القواعد والمواصفات الدولية الخاصة باإليكاو ،وايجاد حلول ألوجه القصور في اضطالع الدولة بمسؤولياتها
بمراقبة الطيران المدني ،وتعزيز اعتمادها على نفسها ونموها.
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وتُدرج في الصناديق األخرى أيضاً الرسوم اإلدارية للتمويل المشترك ،وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة
ا لسالمة الجوية ،وصندوق البيئة ،وصندوق السجل الدولي ،وصندوق فرنسا للتعاون ،وصناديق أخرى أو
حسابات خاصة.

قطاع أنشطة مشاريع التعاون الفني يتكون من صناديق مشاريع التعاون الفني التي أنشأتها األمينة العامة بموجب المادة
 1-9من النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون الفني .ويتكون أهم مصادر التمويل لهذا القطاع من التبرعات
التفاقات المشاريع.
وتشمل مشاريع التعاون الفني ترتيبات ومشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي تُدار في إطار اتفاقات الصناديق
االئتمانية ،واتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني .وتمتثل المعامالت المالية المتعلقة
بترتيبات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعليمات كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واإليكاو .وتُصمم الصناديق
االئتمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون الفني واتفاقات خدمات مشتريات الطيران
المدني لتقديم خدمات المشتريات .وقد أبرمت اإليكاو أيضا اتفاقات التعاون الفني المشار إليها بالعقود بالمبالغ
اإلجمالية مع الدول األعضاء .وتختلف هذه العقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصناديق االئتمانية بحيث
ويسجل التفريط أو اإلفراط في استرداد النفقات الفعلية في صندوق
أنها مخصصة لفترة زمنية قصيرة وبمبلغ محددُ .
تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

المالحظة  :2األصول وااللتزامات
المالحظة  :1-2النقدية ومعادالت النقدية
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وتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي أما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فتُستمر في
الودائع ألجل .وتتكون األرصدة في  31ديسمبر مما يلي:
2016
األموال المودعة نقدا في البنوك

الودائع ألجل
مجموع النقدية ومعادالت النقدية
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71.789

2015

بآالف الدوالرات الكندية

320.383

60.507

392.172

318.929

379.436

وفي  ،2016/12/31بلغ متوسط سعر الفائدة للودائع ألجل نسبة  0.708في المائة (نسبة  0.45في المائة في
 )2015/12/31ومتوسط أجل االستحقاق لمدة  152يوماً ( 212يوم في عام  .)2014تشمل السيولة النقدية 145
مليون دوالر أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية ( 195مليون دوالر أمريكي في  )2015/12/31بمتوسط
سعر فائدة بنسبة  0.59في المائة .وتشمل السيولة النقدية في البنوك في نهاية السنة مبلغ  6.880ألف من الدوالرات
الكندية مودعة بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران المدني.

المالحظة  :2-2االشتراكات المقررة والمستحقة على الدول االعضاء
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ويتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة في  31كانون األول/ديسمبر:
2016
الجارية
غير الجارية المخصومة
مجموع صافي االشتراكات المستحقة

3.992
4.551
8.543

2015

بآالف الدوالرات الكندية

6.822
5.022
11 844
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إن االشتراكات المستحقة القبض الجارية هي االشتراكات المستحقة خالل إثني عشر شه اًر بينما االشتراكات المستحقة القبض
غير الجارية هي تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور  12شه اًر اعتبا اًر من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين
في السياسات المحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات .وفيما يلي إجمالي وصافي حسابات االشتراكات المستحقة:
2016
االشتراكات المقررة – البرنامج العادي
ناقص:
مخصصات الحسابات المشكوك فيها
خصم
الخصم المتراكم على المستحقات طويلة األجل
مجموع صافي االشتراكات المستحقة
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بآالف الدوالرات الكندية

16.111

2.0788

()691
()6.877
8.543

()708
()8.236
11.844

ويبين الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات مستحقة القبض للبرنامج العادي.
2016
بآالف الدوالرات الكندية
4.131
1.814
1.500
1.129
7.537
16.111

سنة االشتراك
2016
2015
2014
2013
 2012وما قبل
المجموع
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2015

٪

25.6
11.3
9.3
7
46.8
100.00

2015
بآالف الدوالرات الكندية
6.477
3.444
1.572
9.295
20.788

٪

31.2
16.6
7.5
44.7
100.00

ولم تشهد سنة  2016أي حركات لمخصصات الحسابات المشكوك فيها .

مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

2015

االستخدام

الزيادة/
(النقصان)

708

-

()17

بآالف الدوالرات الكندية

2016

691

ويمثل مبلغ  691ألف من الدوالرات الكندية المبلغ األصلي الذي يبلغ  511ألف دوالر أمريكي (أي ما يعادل  501ألف دوالر
كندي أنشئ في عام  )2010المستحق على اإليكاو من قبل جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة ،تم تعديله
بتخفيض نتيجة حدوث ربح في سعر الصرف بمبلغ  17ألف دوالر كندي في عام  ،2016حيث ال تزال مسألة سداده قيد
مناقشة فعالة في الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن الدول الخ ـلف ستغطي هذا الدين.
-48

ولم يكن هناك أي شطب لالشت اركات المستحقة القبض خالل سنة  .2016ويمثل حدوث زيادة أو تراجع في البدل
الخاص بالحسابات المشكوك فيها نفقة بالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنه في بيان األداء المالي.
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ولم يوجد أي رصيد في البدل الخاص بالتخفيضات في ايرادات االشتراكات خالل سنة .2016

-50

وفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة القبض طويلة األجل المخصومة خالل سنة :2016

االشتراكات طويلة األجل المخصومة

2015

االستخدام

الزيادة/
(النقصان)

2016

5.022

()1.831

()1.360

4.551

بآالف الدوالرات الكندية
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ويمثل الخصم على االشتراكات مستحقة القبض على األجل الطويل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد مستحق القبض
بالقيمة العادلة بعد التدوين األولي .ومادامت النسب غير الجارية ال يتوقع تجميعها ألكثر من عام ،فيجري خصمها
ويسجل هذا المبلغ كخفض للرصيد مستحق القبض على األجل الطويل .ومن ثم ُيدون هذا الفرق
بمعدل فائدة معينُ .
تدريجيا كإيرادات على مدى عمر المبالغ المستحقة .ويجري احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل  2الى  4.3في
المائة على مدفوعات األقساط المقررة في المستقبل.

-52

وترتبط االشتراكات المخصومة طويلة األجل باالشتراكات المستحقة من دول المجموعة ألف التي أبرمت اتفاقات مع
المجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشرين سنة ،دون فائدة ودول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات ولديها
اشتراكات مستحقة السداد تتجاوز ثالث سنوات .ويشمل استخدام مبلغ  1.831ألف من الدوالرات الكندية إعادة تصنيف
المبالغ الى متأخرات طويلة االجل ناقصاً والمدفوعات المتلقاة خالل السنة من الدول التي أبرمت اتفاقات مع اإليكاو.
والزيادة البالغة  1.360ألف من الدوالرات الكندية هي الزيادة في خصم رصيد الحسابات مستحقة القبض طويلة األجل.
وعقب الجمعية العمومية لإليكاو في تشرين األول/أكتوبر  2013أعيد تقدير القيمة السوقية العادلة لرصيد االشتراكات
المستحقة القبض .وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل تلك المبالغ المستحقة القبض تظل صحيحة ومعترفاً بها على نحو
سليم بصفتها هذه في الحسابات ،فإن ثمة حاجة للمزيد من تخفيض القيمة السوقية العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك
الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل دورتين متتاليتين للجمعية العمومية .وبالتالي ،خفضت مثل هذه المبالغ
المستحقة القبض على بشكل كامل بمبلغ قدره  5.996ألف من الدوالرات الكندية في عام  .2016غير أن هناك تحسنا في
تحصيل هذه المبالغ المستحقة في عام  2016نظ ار لتراجع قيمتها بمبلغ  1 110دوالرات كندية مقارنة بعام  .2015ونظ اًر
ألنه يتعذر التنبؤ بوجود دول قد تفقد حقها في التصويت خالل الدورات المقبلة للجمعية العمومية ،فمن غير الممكن تقدير
األثر المالي على المبالغ المخصومة المستحقة القبض في الفترات المقبلة.

المالحظة  :3-2المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول
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السلف:
المبالغ المستحقة و ُ
2016

بآالف الدوالرات الكندية

السلف المقدمة إلى الموظفين
ُ

2015

المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

1.408
179

1.263

18.271

18.583

المجموع

19.858

21.065

األخرى

1.219
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وتُ َّ
قدم السلف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم ،واعانات اإليجار ،واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.
وترتبط المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولية األخرى ،السيما منظمات األمم المتحدة.
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وتشمل المبالغ المستحقة االخرى المبالغ المستحقة من انشطة ادرار االيرادات مثل مبيعات المطبوعات وايجار
صاالت المؤتمرات ومباني الى الوفود.

-57

وتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة اإلفريقية للطيران المدني ،وهي هيئة
إقليمية .ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين اإليكاو وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة
المذكورة للمنظمة .واعتبا اًر من  ،2007/1/1اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكاملة عن المعامالت والعمليات المالية
التي قامت بها اإليكاو سابقا بالنيابة عنها .وتصل المبالغ المستحقة غير المخصومة إلى مبلغ  343ألف من
الدوالرات الكندية في  .2016/12/31ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من اللجنة االفريقية للطيران المدني
إلى مبلغ  280ألف من الدوالرات الكندية ،الذي يمثل النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة (مبلغ  354ألف من
الدوالرات الكندية في .)2015/12/31
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وتتكون األصول الحالية األخرى مما يلي:
2016

ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات

ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدرالي

2015

بآالف الدوالرات الكندية
243
263

النفقات المدفوعة مقدماً
ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

145

98

891

1.201

ضريبة المكاتب اإلقليمية القابلة لالسترداد

79

78

المجموع

1.747

2.111

491

369

المالحظة  :4-2المخزونات
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تشمل مخزونات اإليكاو مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المدني في جميع
أنحاء العالم ومخزون البنود المعفاة من الرسوم الجمركية الموجودة في متجر السوق الحرة الخاص باألشخاص من

ذوي المراكز الديبلوماسية.
-60

ويبين الجدول أدناه مجموع قيمة المخزونات في  31ديسمبر.
2016

بآالف الدوالرات الكندية

المطبوعات المتاحة – البضائع المكتملة

300

مجموع المطبوعات

392

591

513

753

المواد الخام والعمل الجاري

مجموع بنود متجر السوق الحرة

مجموع المخزونات

-61

2015

92

495
96

162

121

وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن مطابقة مخزونات المطبوعات ومتجر السوق الحرة إلبراز الرصيد االفتتاحي
واإلضافات خالل الفترة ناقص قيمة المخزونات الموجهة للبيع ومخصصات األعطاب التي وقعت خالل السنة.
2016
مطابقة المطبوعات:
الرصيد االفتتاحي
المواد المباشرة
العمل المباشر
التكاليف غير المباشرة
المعدة
و
اة
ر
المشت
مجموع المخزونات
ُ
ناقص :تكلفة بيع المطبوعات
ناقص :األعطاب
الرصيد الختامي

2015

بآالف الدوالرات الكندية

591
390
1.132
644
2.757
2.090
275
392

2016

608
381
1444
1.214
275
2 478
()1.785
))102
591
2015
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مطابقة بنود متجر السوق الحرة:
الرصيد االفتتاحي

162

243

527
()406

582
()420

المخزونات المشتراة
مجموع المخزونات المشتراة
ناقص :تكلفة بيع البنود

365

الرصيد الختامي
نننن

121

339

162
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ويجري التأكد من المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والكميات المأخوذة من نظم اإليكاو لتعقب المخزونات وذلك
بالحصر المادي للمخزونات.
-

-63

وتحدد قيمة المخزونات باعتبارها صافية بعد اقتطاع أي أعطاب محددة .وخالل عام  ،2016تم تحديد مخزونات
المطبوعات التي تعرضت ألعطاب ،بما في ذلك التخلص من المخزون الزائد من المطبوعات ،بقيمة  275ألف من
ويدرج في بند النفقات التشغيلية العامة
الدوالرات الكندية وأزيلت من سجالت المخزونات .ويشكل الشطب نفقة للفترة ُ
" في بيان األداء المالي.

المالحظة  :5-2الممتلكات والمنشآت والمعدات
-64

وتشمل تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود المحتفظ بها في المقر الرئيسي لإليكاو في مونتلاير وكذلك تلك
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.
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وكما جاء في المالحظة  1وحسبما هو مسموح به في االعتماد األولي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،تُطبق
األحكام االنتقالية على التدوين األولي للممتلكات والمنشآت والمعدات .وهكذا ،فإن الجدول التالي يقدم الممتلكات والمنشآت
والمعدات المكتسبة منذ  2010/1/1والتي تم رسملتها في الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
تكلفة الرصيد
االفتتاحي
في 2016/1/1

المقتنيات
خالل السنة

اإلهالك خالل السنة

األثاث والتركيبات

69

18

20

معدات تكنولوجيا المعلومات

534

212

310

436

المعدات المكتبية

401

63

119

345

المركبات اآللية

160

163

50

273

تحسين العقارات المستأجرة

467

1.308

238

1.537

اآلالت

202

148

63

287

605

()533

-

72

2.438

1.379

800

3.017

تحسين العقارات المستأجرة

المجموع

-66
-67

()WIP

بآالف الدوالرات الكندية

لم تشهد سنة  2016حدوث أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات.

الرصيد الختامي
في 2016/12/31
67

وقبل تاريخ  ،2010/1/1كانت الممتلكات المعمرة التي تشمل االثاث ،والمركبات ،وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من
المعدات تقيد في النفقات في السنة التي طُلبت هذه البنود ،وفقا للفقرة  43من المعايير المحاسبية لمنظومة األمم
المتحدة .ولم يجر رسملة هذه االصول وغيرها من الممتلكات والمنشآت والمعدات ،بموجب عقود اإليجار المالية،
المكتسبة قبل تاريخ  2010/1/1بواسطة الفترة االنتقالية التي ستنتهي في عام  2015حسبما هو وراد في المعيار
المحاسبي  .17ونظ ار ألن قيمتها الدفترية الصافية معدومة إلى غاية  ،2016/12/31فلن ترد هذه األصول في
البيانات المالية .وترد االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار في المالحظة .6

III-18
-68

وقد أنشئ مبنى المقر الرئيسي  La maison de l’OACIفي عام  1995وتملكه مؤسسة تابعة للقطاع الخاص .وتستأجر
حكومة كندا هذا العقار لمدة  20سنة ،إلى غاية  .2016وبموجب االتفاق التكميلي بين حكومة كندا واإليكاو ،فإن اإليكاو
تستخدم هذا العقار بالكامل .ويتم تقاسم تكاليف إيجار وتشغيل المبنى بنسبة  25:75بين حكومة كندا واإليكاو .وتتحمل
حكومة كندا  100في المائة من الضرائب العقارية ويمكنها شراء المبنى عند نهاية عقد االيجار بمبلغ  23.5مليون دوالر
كندي .وفي عام  ،2013تم التوقيع على اتفاق تكميلي جديد بين حكومة كندا واإليكاو اتفقتا فيه على أن حكومة كندا
تمارس خيار شراء المبنى في نهاية فترة االيجار في  30تشرين الثاني/نوفمبر  .2016وبموجب االتفاق التكميلي الجديد،
تتصرف حكومة كندا بوصفها المالكة الوحيدة للمبنى واإليكاو بوصفها شاغلة العقار بأكمله .وتضع حكومة كندا المبنى
تحت تصرف اإليكاو بدون دفع أجرة لفترة إضافية طولها  20سنة ابتداء من  1كانون األول/ديسمبر  2016حتى 30
تشرين الثاني/نوفمبر  .2036وباالضافة الى ذلك ،تخفض الحصة التي تدفعها اإليكاو لتكاليف التشغيل والصيانة من 25
في المائة الى  20في المائة .وبذلك تتحمل حكومة كندا  80في المائة من تكاليف التشغيل والصيانة ،و  100في المائة
من الضرائب العقارية.
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وتمتلك اإليكاو أيضا  ٪46من عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي االقليمي في باريس بتكلفة أصلية قدرها 1.145
ألف من الدوالرات الكندية أما المبلغ المتبقي بنسبة  54في المائة من العقار فيخضع لعقد إيجار مالي إسمي ،يمثل
االشتاركات المتعلقة بالخدمات العينية على النحو المبين في المالحظة  .1-3وتخضع المباني األخرى التابعة لإليكاو
لعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار إسمية.

المالحظة  :6-2األصول غير المادية
-70

ُيظهر الجدول التالي األصول غير المادية المدونة قي الحسابات منذ .2010/1/1
الرصيد االفتتاحي في المقتنيات خالل
السنة
2015/1/1
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الرصيد الختامي في
االستهالك المتراكم 2016/12/31

بآالف الدوالرات الكندية

179

95

البرمجيات المشتراة

274

-

160

برمجيات قيد االعداد
()WIP

٣88

( )228

70

أصول غير منظورة أخرى
(موقع على االنترنت)
أصول غير منظورة –
تراخيص وحقوق
البرامجيات المعدة داخلياً
المجموع

116

-

46

79

45

122

-

٣51

5

٣46

866

202

275

793

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

المالحظة  :7-2األدوات المالية
 1-7-2األصول والخصوم المالية
-72

وترد السياسات المحاسبية بشأن األدوات المالية في المالحظة  .1وتصنف األصول المالية لإليكاو بوصفها قروضا
ومستحقات (ال توجد أي استثمارات مشتقة أو أصول مالية قابلة للبيع) وتتكون االرصدة في  31ديسمبر مما يلي:
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2016

2015

بآالف الدوالرات الكندية

االشتراكات المقررة مستحقة القبض (الجارية)

3.992

6.822

االشتراكات المقررة مستحقة القبض (غير الجارية)

4.551

5.022

المستحقات والسلف (غير الجارية)

280

المستحقات والسلف (الجارية)
األصول األخرى
مجموع األصول المالية

19.858

21.065

1.378
30.059

1.619
34.882

354

تتمثل جميع الخصوم المالية المادية في األدوات المالية المحددة بالتكلفة المستهلكة.
-73

وتتعرض اإليكاو لمخاطر مالية ترد بإيجاز في الفقرات التالية.

 2-7-2المخاطر االئتمانية
-74

المخاطر االئتمانية لدى اإليكاو موزعة على نطاق واسع وسياسات اإليكاو إلدارة المخاطر تحد مبلغ التعرض
االئتماني ألي طرف مقابل وتتضمن مبادئ توجيهية للنوعية االئتمانية الدنيا.
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يجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بالنقدية ومعادالت النقدية إلى الحد األدنى من خالل
التأكد من إيداع هذه األصول المالية في أموال أسواق نقدية مشبعة بالسيولة ومتنوعة لدى المؤسسات المالية الرئيسية
التي تحظى بدرجات عالية من قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون باألهلية االئتمانية.

-76

وتشمل االشتراكات المستحقة في المقام األول الحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة .وترد تفاصيل االشتراكات
المستحقة في المالحظة  .2-2وكما جاء في المالحظتين  1و  ،2-2تُسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة
المستهلكة (المخصومة) باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .ومادامت هذه المبالغ المستحقة ال تحمل فائدة ،فإن سعر
الفائدة المستخدم الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر المعمول به في السندات الحكومية الكندية طويلة األجل.

 3-7-2مخاطر أسعار الفائدة
-77

اإليكاو معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بواسطة الودائع ألجل .وبالنسبة لعام  ،2016يرد متوسط أسعار الفائدة وأجل
االستحقاق في المالحظة  .1-2ونظ ار النخفاض سعر الفائدة في الوقت الرحالي ،يعتبر مستوى الخطر ضئيال.

 4-7-2مخاطر العمالت األجنبية
-78

في  ،2016/12/31كانت النقدية ،ومعادالت النقدية واالستثمارات مقومة بالدوالر الكندي ( 10في المائة) وبالدوالر
األمريكي ( 79في المائة) اللذان يشكالن عملتي األساس اللتين تستخدمهما المنظمة (عملتا األساس بنسبة  8في
المائة بالدوالر الكندي و 83في المائة بالدوالر األمريكي في  .)2015/12/31أما الموجودات بغير الدوالر الكندي
أو األمريكي فهدفها األول يتمثل في دعم األنشطة التشغيلية بعمالت غير الدوالر الكندي .باإلضافة إلى ذلك ،تُقوم
نسبة  39في المائة من االشتراكـ ـات المستحقة بالدوالر الكندي و 61في المائة بالدوالر األمريكي( ،كانت بنسبة 45
في المائة بالدوالر الكندي و 55في المائة بالدوالر األمريكي في .)2015/12/31
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واعتبا ار من عام  ،2010ولتقليص تعرض الدوالر األمريكي للتقلبات إلى الحد األدنى ،انتقلت المنظمة الى تطبيق
نظام العملتين حيث ُيحدد جزء من أنصبة الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي على
أساس االحتياجات المتوخاة من العملتين .ومع اعتماد نظام العملتين ،تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد ما يدعو إلبرام عقود
الصرف اآلجلة لشراء الدوالر األمريكي.
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وفي أحيان كثيرة يجري تقويم أوامر الشراء المتعلقة بمشاريع التعاون الفني بعمالت غير الدوالر األمريكي أو الدوالر
الكندي .وسعيا إلى الحد من مخاطر تقلبات العملة ،اعتُمدت سياسات للتحوط ،حيث تُشترى األموال بالعملة التي
التُزم بها وقت إصدار أوامر الشراء ،وذلك في الحاالت التي يمكن أن تخلف فيها تقلبات العملة آثا ار مادية على
الوضع المالي للمشروع .ويعتبر المكسب أو الخسارة في سعر الصرف معادال للفرق بين سعر الصرف المعمول به
في األمم المتحدة والسعر المتوقع في تاريخ شراء تلك األموال.
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أنشأت الجمعية العمومية صندوق أرس المال العامل قد ارتفعت من مبلغ  6ماليين من الدوالرات الكندية الى مبلغ
 8.0ماليين دوالرات أمريكية خالل الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية بغرض تقديم السلف عند الضرورة إلى
الصندوق العام لتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين تسلم االشتراكات من الدول األعضاء وغيرها من
الصناديق في الحاالت الخاصة .كما تودع األموال في البنوك على أساس االستثمار المشترك أما األموال غير
الالزمة لتلبية االحتياجات الفورية فتُستثمر في الودائع ألجل.
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تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي:

 5-7-2مخاطر السيولة

المالحظة  :8-2المقبوضات المسبقة

2016

2015

التبرعات المقدمة لمشاريع التعاون الفني

بآالف الدوالرات الكندية
304.546
291.003

االشتراكات المقررة المستلمة مقدماً
السلف األخرى
المجموع

6.807
8.971
320.324

7.118
14.473
312.594
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وتشمل السلف األخرى سلفاً بقيمة  10.257ألف من الدوالرات الكندية من الدول األعضاء ومن الشركات الخاصة ،ومبلغ
 1.373ألف من الدوالرات الكندية من مبيعات النشر و مبلغ  1.820الف من الدوالرات الكندية من الدول األعضاء
لنشاطات صندوق دليل المفاتيح العامة ،واإليرادات المؤجلة وغيرها من السلف.
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تتكون الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المتراكمة مما يلي:

المالحظة  :9-2الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

2016

الخصوم المتراكمة

مستحقات الدفع للموظفين

2.083

اللجنة األوروبية للطيران المدني

6.880

المجموع

29.646

مستحقات الدفع التجارية

مستحقات أخرى

-85
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2016
بآالف الدوالرات الكندية
6.247
7.345
1.904

12.992

12.817

346

2.380

4.523

27.871

وترتبط الحسابات المستحقة الدفع إلى الموردين بالمبالغ المستحقة للبضائع والخدمات التي وردت بشأنها فواتير .أما
المستحقات فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها لإليكاو خالل الفترة والتي لم ترد
عنها فواتير.

وفي ظل شروط معينة ،تسدد المنظمة قسماً من األقساط المدرسية التي يدفعها الموظفون الدوليون .وتتضمن
المستحقات وغيرها من المدفوعات مبلغاً قيمته  435ألف من الدوالرات الكندية عن التكاليف المدرسية المستحقة الدفع
إلى الموظفين والتي لم يتم بعد المطالبة بها في نهاية السنة.
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المالحظة  :10-2استحقاقات الموظفين
-87

تشمل التزامات استحقاقات الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،واستحقاقات نهاية الخدمة فيما
يتعلق باإلجازة السنوية ،واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة بالعودة إلى الوطن وغيرها من الحسابات قصيرة األجل.
2015
2016
بآالف الدوالرات الكندية

التشكيلة:
الجارية
غير الجارية
المجموع

1-10-2

7.227
149.102
156.329

8.301
142.395
150.696

إثبات صحة التزامات استحقاقات الموظفين

-88

يقوم بتحديد استحقاقات انتهاء الخدمة ،واستحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن ،واستحقاقات التأمين الصحي
ما بعد انتهاء الخدمة اكتواريون استشاريون مستقلون .وتتخذ هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين بالنسبة لموظفي
المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الذين يخضعون للنظام اإلداري لموظفي اإليكاو.
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وتحسب اإليكاو االستحقاقات األخرى للموظفين على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة .وتشمل هذه
االستحقاقات التقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي مشاريع التعاون الفني فيما يتعلق بإنهاء الخدمة.
وهذه االستحقاقات المتعلقة بموظفي مشاريع التعاون الفني ال يغطيها النظامان األساسي واإلداري لألمم المتحدة ،بل
الشروط المحددة في إطار مشاريع التعاون الفني.
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وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة :2016
الرصيد االفتتاحي
في 2016/1/1

االستخدام

الزيادة(/النقصان)

الخسائر(/المكاسب)
االكتوارية

الرصيد النهائي في
2016/12/31

بآالف الدوالرات الكندية

خط ــة م ــا بعـ ــد التقاع ــد (الت ــأمين الصـ ــحي بع ــد انتهـ ــاء
الخدمة)

129.843

()1.905

8.509

()12.198

124.249

انتهاء الخدمة – اإلجازة السنوية

8.839

()769

807

()51

8.826

استحقاقات انتهاء الخدمة –العودة إلى الوطن

15.167

()944

1.186

()504

14.905

باقي استحقاقات الموظفين بالنسبة للخبراء الدوليين

2.480

()176

412

-

2.716

مجموع التزامات استحقاقات الموظفين

156.329

()3.794

10.914

()12.753

156.329
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يمثل عمود االستخدام المدفوعات التي جرت خالل السنة .وتظهر الزيادة (النقصان) للتأمين الصحي بعد انتهاء
الخدمة وتلك المتعلقة باالجازة السنوية و باستحقاقات العودة إلى الوطن وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة
للخبراء الدوليين كالتالي:
التكاليف الجارية
للخدمات

تكاليف الفوائد

2016

2015

بآالف الدوالرات الكندية
التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
نهاية الخدمة – االجازة السنوية
نهاية الخدمة – مستحقات العودة إلى
الوطن

5.552
610
854

2.957
197
332

8.509
807
1.186

9.189
804
1.014
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استحقاقات الموظفين االخرى
مجموع التزامات استحقاقات الموظفين

412
7.428

412
10.914

3.486

903
11.910

بغية المقارنة جاءت المكاسب (والخسائر) االكتوارية كالتالي:
2015

2016

بآالف الدوالرات الكندية
التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
نهاية الخدمة – االجازة السنوية
نهاية الخدمة – مستحقات العودة إلى الوطن

مجموع التزامات استحقاقات الموظفين

-92

()12.198
()51
()504

()12.753

7.366
231
2.366

()4.769

تبلغ القيمة اإلجمالية للمكاسب االكتوارية الناتجة عن االجازة السنوية واستحقاقات العودة إلى الوطن باالضافة الى
تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين بعد انتهاء الخدمة بما مجموعه  9.947من
الدوالرات الكندية ( 13.604من الدوالرات الكندية في عام  )2015وتندرج في بند الصندوق المتجدد.

 2-10-2أثر الزيادة (النقصان) في نقطة مئوية في فرضية االتجاهات
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تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن نقطة مئوية في فرضية االتجاهات في البيانات
المالية لمستحقات فترة ما بعد الخدمة.
تكلفة الخدمات الجارية
التزام االستحقاقات المتجمعة

ناقص نقطة مئوية واحدة :نقصان بمبلغ  1.835ألف من الدوالرات الكندية.

زائد نقطة مئوية واحدة :زيادة بمبلغ  2.472ألف من الدوالرات الكندية

ناقص نقطة مئوية واحدة :نقصان بمبلغ  20.841ألف من الدوالرات الكندية.
زائد نقطة مئوية واحدة :زيادة بمبلغ  26.722ألف من الدوالرات الكندية .

 3-10-2االفتراضات واألساليب االكتوارية
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تقوم اإليكاو في كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء االكتواريون في تقييم
نهاية السنة لتحديد متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط اإليكاو فيما يخص استحقاقات ما بعد الخدمة (استحقاقات
ما بعد انتهاء الخدمة .واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة) .ويجب الكشف عن االفتراضات االكتوارية
في البيانات المالية وفقاً للمعيار المحاسبي  .25باالضافة الى ذلك ،يجب الكشف عن كل افتراض اكتواري بالقيمة
المطلقة .وتم استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات
استحقاقات الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة الخاصة باإليكاو في .2016/12/31
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وتستخدم اإليكاو معدل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين .وفي بعض

الواليات القضائية ،ال يوجد سوق شديد النشاط بالنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة
أكثر من سندات الشركات ذات الجودة العالية .وفي هذه الحاالت ،يكون استخدام معدل سند الشركات أكثر
مالءمة ،ألنه أقرب من المعدل الخالي من المخاطر .وقد نظر الخبراء االكتواريون التابعون لإليكاو في هذه
المسألة وتبين أنه في حالة اإليكاو يعتبر استخدام معدل السند الحكومي أكثر مالءمة مقارنة بمعدل سند الشركات
وذلك لالسباب الواردة في الفقرة  94من المعيار المحاسبي  25ونظ ار لوجود سوق شديد النشاط فيما يخص
السندات الحكومية في كندا .وبناء عليه ،لم تتوقف اإليكاو عن استخدام معدل السندات الحكومية لخفض الخصوم.
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االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
الطريقة االكتوارية

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة :طريقة التكلفة االئتمانية للوحدة المتوقعة موزعة بالتناسب على
سنوات الخدمة ،الى السن الذي يكون فيه الموظف مؤهالً تماماً للمستحقات التقاعدية.

معدالت اتجاهات التكاليف الطبية
والمتعلقة بطب األسنان

تراجع معدل األدوية وغيرها من الرعاية الصحية من  10في المائة إلى  4في المائة خالل فترة 20
سنة ،وتراجع طب األسنان  4في المائة خالل  20سنة.

سعر الصرف المستخدم

 1،00دوالر أمريكي مقابل  1.354من الدوالرات الكندية ( 1.385بالنسبة للتقييم السابق).

سعر الخصم

العائدات المتوقعة لألصول
تكاليف المطالبات الطبية
والمتعلقة بطب األسنان

 2.40في المائة من المحاسبة والتمويل ( 2.20في المائة في التقييم الذي جرى في
.)2015/12/31

ال تنطبق ألنه يجري تناول الخطط على أنها غير ممولة.

متوسط التكاليف السنوية للشخص الواحد في سن  60تبلغ  2.3ألف من الدوالرات الكندية بالنسبة
لتكاليف األدوية ومن  0.4ألف من الدوالرات الكندية الى  1.3ألف من الدوالرات الكندية لتكاليف طب
االسنان ومن  0.45ألف من الدوالرات الكندية الى  4.6ألف للتكاليف الصحية األخرى.

تغير التكاليف الطبية وتكاليف
طب األسنان حسب السن

بالنسبة لألدوية الموجودة في كندا ،من  5.8في المائة في سن  40إلى  0في المائة في سن  85وما
فوق .بالنسبة للرعاية الصحية في كندا ،من  2.0في المائة لغاية سن  59إلى  0.75في المائة في
سن  85فما فوق .أما الرعاية الصحية خارج كندا فمن  2.7في المائة في سن  40إلى  0في المائة
في سن  90فما فوق .فيما يخص الرعاية الصحية لألسنان ناقص  0.5في المائة في السنة .خفض
تكاليف األدوية في سن  65بالنسبة لألشخاص الذين تشملهم خطة عامة في كندا 65 ،في المائة
( 65في المائة في .)2015

جدول معدل الوفيات

معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين لعام  2015مشفوعا بجدول التوقعات  -معدل
وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين  -باء ( 2016 ،)CPM-Bكسنة أساسية ،على غرار عام
.2013

التكاليف اإلدارية السنوية

مدرجة في تكاليف سنوية للشخص الواحد .يبلغ معدل التضخم  3.25في المائة في السنة ،اعتبا ار من
عام .2017

معدالت انتهاء الخدمة

من سن  20إلى سن  55فما فوق 15 :في المائة إلى  0في المائة.

تغطية المـعالين عند التقاعد

 60في المائة ( 60في المائة في عام ُ .)2015يفترض أن تكون الزوجات أصغر سنا من أزواجهن
بخمس سنوات .دون األطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد.

الطريقة االكتوارية

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

زيادة الرواتب

 2.50في المائة سنوياً.

سن التقاعد

بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل  1990/1/1عند بلوغهم  60عاماً؛ وبالنسبة للموظفين الذين عينوا
في ذلك التاريخ أو بعده وحتى  ،2013/12/31عند بلوغ  62عاما؛ وبالنسبة للموظفين الذين عينوا
بعد  ،2014/1/1عند بلوغ  64عاما

االفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن:

معدل الخصم

صافي االستحقاق في رصيد
اإلجازة السنوية

نهاية الخدمة بسبب المغادرة
الطوعية

نقل المتاع عند العودة إلى الوطن
تكاليف السفر

 2.40في المائة في السنة ( 2.20في المائة في التقييم السابق).

من  8أيام خالل السنة األولى للسنوات البالغة  35سنة من الخدمة وأكثر ،إلى  60يوم كحد أقصى.

 10في المائة ( 10في المائة في عام .)2015
 18.2ألف من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  3.25في المائة للسنة.
 8آالف من الدوالرات الكندية للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  3.25في المائة للسنة.
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 4-10-2الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
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تبين لوائح الصندوق أنه يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية تقييم اكتواري يجريه 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 للتقييم االكتواري هو تحديد
ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات التقاعدية ستكفي للوفاء بالتزاماته.
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ويتألف االلتزام المالي لإليكاو تجاه الصندوق من المساهمة المكلفة بها بمعدل تحدده الجمعية العامة لألمم
المتحدة( ،ويتمثل في الوقت الحالي في نسبة  ٪7.9للمشاركين و  ٪15.8للمنظمات األعضاء )،إلى جانب أي
حصة من مدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة  26من النظام األساسي للصندوق .وتسدد مدفوعات العجز
االكتواري هذه فقط في حال تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة  ،26وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة
لمدفوعات العجز االكتواري استناداً إلى تقدير للكفاية االكتوارية للصندوق بتاريخ التقييم .ويجب على كل منظمة
عضو أن تساهم في تغطية العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع اشتراكات كل منها خالل فترة الثالث سنوات التي
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أُجري تقييم اكتواري بتاريخ  .2015/12/31وكشف عن فائض اكتواري بنسبة ( ٪0.16عجز بنسبة  ٪0.72في
المئة في تقييم سنة  ) 2013من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي ،األمر الذي يدل على أن معدل
االشتراك النظري المطلوب لتحقيق التوازن اعتبا اًر من  2013/12/31كان  ٪23.54من األجر الداخل في حساب
المعاش التقاعدي ،بالمقارنة مع معدل االشتراك الفعلي بنسبة  .٪23.70وسيتم إجراء التقييم االكتواري المقبل
ابتداء من  31ديسمبر.
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وفي  ،2015/12/31كانت النسبة الممولة من األصول االكتوارية بالمقارنة مع الخصوم االكتوارية ،على افتراض عدم
إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقبالً ،تبلغ  ٪127.5( ٪141.1في تقييم سنة  .)2013وكانت نسبة التمويل
 ٪91.2( ٪100.9في تقييم سنة  )2013عندما أُخذ النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين االعتبار.
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بعد تقدير الكفاية االكتوارية للصندوق ،استنتج الخبير االستشاري االكتواري أنه لم توجد حاجة ،اعتبا اًر من
 ،2015/12/31لمدفوعات العجز االكتواري بموجب المادة  26من النظام األساسي للصندوق إذ أن القيمة
االكتوارية لألصول فاقت القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة في تاريخ التقييم .وفي وقت اعداد هذا التقرير،
لم تستند الجمعية العامة الى نص المادة .26
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وخالل سنة  ،2016بلغت االشتراكات التي دفعتها اإليكاو للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
المتحدة مبلغ  18.0مليون دوالر أمريكي ،ما يعادل  23.9مليون دوالر كندي ( 17.9مليون من الدوالرات
األمريكية تعادل  23مليون من الدوالرات الكندية في عام  .)2015ومن المتوقع أن تكون االشتراكات في عام
 2017على نفس المستوى.
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يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي
األمم المتحدة ويقدم تقري اًر الى مجلس المعاشات التقاعدية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
المتحد ة بشأن المراجعة كل سنة .وينشر الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة تقارير ربع
سنوية عن استثماراته ويمكن االطالع على هذه التقارير بزيارة موقع الصندوق المشترك المذكور على االنترنت
.www.unjspf.org

تسبق تاريخ التقييم.
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 5-10-2ترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين بموجب عقود الخدمات
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يحق لموظفي اإليكاو الخاضعين لعقود الخدمة على أساس الشروط واألعراف المحلية التمتع بالضمان االجتماعي.
غير أن اإليكاو لم تضع أية ترتيبات عالمية للضمان االجتماعي بموجب عقود الخدمة .ويمكن الحصول على
ترتيبات التأمين االجتماعي إما عن طريق النظام الوطني للضمان االجتماعي أو المخططات المحلية الخاصة أو
كتعويض نقدي لمخطط يتبعه الموظف نفسه .ويعتبر توفير ضمان اجتماعي مناسب بما يتماشى مع تشريعات
العمل المحلية شرطاً أساسياً من شروط عقد الخدمة .وال يـُعتبر موظفو العقود الخاصة من موظفي اإليكاو وال يحق
لهم التمتع باالستحقاقات العادية للموظفين.
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تشمل المستحقات مبالغ مستحقة من الحكومات المتعاقدة وتقوم اإليكاو بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة
الخدمات بموجب ا تفاق التمويل المشترك بين الدنمارك وآيسلندا ،والتي ينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة
والحكومات مقدمة الخدمات .ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي تجمعها اإليكاو بالنيابة عن الحكومات
مقدمة الخدمات بموجب التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلسي.
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إن صافي األصول يتضمن العجز التراكمي واحتياطات المنظمة في آخر السنة .األرصدة الختامية هي الفائدة
المتبقية في األصول العائدة الى اإليكاو بعد اقتطاع جميع خصومها .ومادامت الخصوم تتجاوز األصول ،فمن
المتوقع أن يغطي التمويل العجز المتراكم في المستقبل .وتظهر التغييرات في العجز التراكمي واالحتياطات في
البيان الثالث.

المالحظة  :11-2مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

المالحظة  :12-2صافي األصول (صافي العجز التراكمي)
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تتألف االحتياطات من:

2016

2015

بآالف الدوالرات الكندية

النشاطات العادية
االعتمادات المرحلة( البيان الخامس)

21.335

18.838

العجز غير المضبوط

()1.807

()3 009

()34.484

()46.682

237

237

()14.719

()30.616

-

()171

المكاسب والخسائر االكتوارية المتعلقة باستحقاقات التأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة (المالحظة )2-10-2
المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز
نشاطات مشاريع التعاون الفني
المجموع

()14.719

()30.787
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لم يتم ادخار أي مبلغ في صندوق الحوافز لعام  2016كتمويل اضافي بسبب وضع العجز النقدي لإليكاو (انظر
قرار الجمعية العمومية .)25-38
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وتتضمن احتياطيات أنشطة مشاريع التعاون الفني تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز
أنشطة مشاريع التعاون الفني في عملة اإلبالغ (الدوالر الكندي).

المالحظة  :3اإليرادات والنفقات

المالحظة :1-3 :التبرعات – الخدمات العينية
-109

وبموجب اتفاقات منفصلة بين حكومات كندا ،ومصر ،وفرنسا ،وبيرو والسنغال ،وتايلند والمكسيك وبين المنظمة،
تتعهد هذه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف إيجار المباني الواقعة في بلدانها .وتتحمل حكومة كندا الحيز
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الهام من تكاليف التشغيل والصيانة المقر الرئيسي .وال تسجل االشتراكات العينية في الحسابات ،غير أنها ترد لغرض
اإلعالم في المالحظات أدناه.
-110

وفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة لألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب
القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:
2016
كندا
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بآالف الدوالرات الكندية

21.338

مصر

165

بيرو

833

فرنسا

2015

551

السنغال

185

تايلند

1.050

المجموع

24.122

21.269
183
531

800
158

1.03
6
23.977

وتتضمن المساهمة النقدية المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  1.887ألف من الدوالرات الكندية (مبلغ
 1.816ألف من الدوالرات الكندية في عام  )2015من حكومة كيبيك لتوفير المباني في مكتب برج بيل في مونتريـال
والمقدم إلدارة التعاون الفني.

-112

وتقدم خدمات الموظفين والسفر أيضاً بالمجان من قبل الدول لألنشطة العادية .وتُحدد قيمة هذه االشتراكات على
أساس التكاليف بالنسبة للدول المانحة لكل نشطة من األنشطة التالية:
2016
أمن الطيران
سالمة الطيران

-113

2015

بآالف الدوالرات الكندية
1.913
1.964
4.501

4.446

كما قدمت حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكسيكو .وقُدرت المساهمة في عام
 2016بمبلغ  217ألف من الدوالرات الكندية ( 163ألف دوالر كندي في عام  )2015وهي متضمنة في اإليرادات.

المالحظة  :2-3اإليرادات األخرى
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يتضمن المصدر الرئيسي لالي اردات المدونة خالل السنة االشتراكات لمشاريع التعاون الفني التي نفذت خالل السنة
واالشتراكات المقررة .ويتم تحصيل االشتراكات المقررة جزئياً بالدوالرات الكندية وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير
من االعتمادات .وتضمنت االيرادات المدونة خالل السنة ما يلي:
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2016
اشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعية العمومية

92.355

نقص (زيادة) الخصم التراكمي على المستحقات طويلة األجل

()1.360

اختالفات أسعار الصرف
المجموع
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بآالف الدوالرات الكندية

فيما يلي تفاصيل األنشطة األخرى لتحقيق اإليرادات:

2015
88.075

()13.200

5.615

106.915

92.393

()1.297

2016

مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة

التدريب/عمليات التقييم والدورات ورسوم العضوية
خدمات الوفود

األحداث والمنتديات
رسوم تراخيص البضائع الخطرة
إتاوات المطبوعات
الدوريات
رسم المستخدم/رسم االشتراك

بآالف الدوالرات الكندية

5.336
4.508

3.349

2.382

2.254

1.888

1.529

1.253

1.223

1.194

1.423

890

1.098
868
614

604

مبيعات السوق الحرة

511

519

المواقع اإللكترونية

448

517

690

607

21.019

19.061

أنشطة أخرى

المجموع

وتشمل اإليرادات األخرى ما يلي:
2016

رسوم الخدمات

2015

بآالف الدوالرات الكندية

314

592

رسوم تأمين المسؤولية المهنية

359

291

رسوم وكالء السفر

156

170

460

321

إيرادات الفوائد

مكاسب أسعار الصرف

إيرادات أخرى
المجموع

المالحظة  : 3-3النفقات

 :1-3-3رواتب واستحقاقات الموظفين
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5.592

783

اتفاقات التراخيص
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2015

10.680
1.271

1.226

2.560

13.280

تتضمن الرواتب األجور التي حصل عليها موظفو المنظمة خالل السنة فضالً عن الخبراء الميدانيين والخبراء
العاملين في اطار اتفاقات المساعدة التشغيلية لتنفيذ مشاريع التعاون الفني كما تتضمن مستحقات الموظفين مثل
التأمين الصحي واإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن والتعليم ومنح التكليف للقيام بمهمات واستحقاقات نهاية الخدمة
واشتراكات اإليكاو في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقدية.
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 :2-3-3االمدادات والمواد االستهالكية وغيرها :
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تتضمن هذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات
الطيران المدني ومشاريع برنامج االمم المتحدة االنمائي في اطار نشاطات مشاريع التعاون الفني.

-119

تتضمن نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار ،وصيانة وتشغيل المباني ،وتكنولوجيا المعلومات ،ونفقات
الطباعة .كما تتضمن استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بقيمة  800ألف من الدوالرات الكندية واستهالك
االصول غير المادية بقيمة  275الف من الدوالرات الكندية ( 1.186الف من الدوالرات الكندية  247ألف من
الدوالرات الكندية في عام .)2015

-120

إن نفقات السفر تشمل السفر لتأدية مهمات وهي تتضمن أجرة الطيران ومخصصات بدل المعيشة اليومي وبدل
المطار.
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تشمل النفقات األخرى بشكل أساسي خسـائر سـعر الصـرف بمبلـغ  2 854ألـف دوالر كنـدي فـي صـندوق الميزانيـة العاديـة حيـث
يســجل مبلــغ  2 743ألــف دوالر كنــدي بوصــفه خســارة محققــة ناتجــة عــن ســعر الصــرف .و ُســجلت فــي عــام  2015مكاســب فــي
سعر الصرف بمبلغ  7 722ألف دوالر كندي في فئة اإليرادات األخرى ضمن بيان األداء المالي.

 :3-3-3نفقات التشغيل العامة

 :4-3-3السفر

 :5-3-3نفقات أخرى
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وتشمل النفقات األخرى أيضا خسائر سعر الصرف بمبلغ  1 096ألف دوالر كندى تعزى إلى الصناديق األخرى غير صندوق
وسجلت مكاسب نتجة عن سعر الصرف بمبلغ  2 958ألف دوالر كندي في اإليرادات األخرى لعام .2015
الميزانية العاديةُ ،

المالحظة  :4بيان المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية

 -123ال تعرض البيانات المالية لإليكاو وميزانية البرنامج العادي المعتمدة على االساس نفسه .ففي بيان األداء
المالي ،تغطي النفقات جميع صناديق المنظمة وتصنف على أساس طبيعتها .وتصنف النفقات في بيان المقارنة بين
حسابات الميزانية والحسابات الفعلية حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ لميزانية الصندوق العام للبرنامج
العادي .وترتبط الميزانية المعتمدة األخرى التي يمكن أن يطلع عليها الجمهور بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية
والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني.

-124

-125

وتسمح الجمعية العمومية ،بشكل منفصل في عام من فترة الثالث سنوات ،بوجود نفقات بالدوالرات الكندية للبرنامج
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.

حسبما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،ترد أدناه مطابقة بين المبالغ الفعلية على
اساس مقارن في بيان المقارنة بين مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان المالي الخامس) والمبالغ الفعلية في بيان
التدفقات النقدية (البيان المالي الرابع) للفترة المنتهية في .2016/12/31
التشغيل

االستثمار

التمويل

المجموع

بآالف الدوالرات الكندية
المبلغ الفعلي على أساس المقارنة
(البيان المالي الخامس)

()96.433

-

-

()96.433

الفروق األساسية – سعر الصرف

()13.201

-

-

()13.201

فروق العرض

119.445

240

-

119.685

فروق الكيانات

3.181

()477

()19

2.685

الحسابات الفعلية في بيان التدفق النقدي
(البيان المالي الرابع)

12.992

()237

()19

12.736
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وتط أر الفروق األساسية عندما تعد الميزانية المعتمدة على أساس مختلف عن األساس المحاسبي المستخدم إلعداد
البيانات المالية .وفي حالة اإليكاو ،يط أر فرق ملحوظ عندما يختلف سعر الصرف المستخدم إلعداد الميزانية بالدوالر
الكندي عن أسعار الصرف الشهرية المعمول بها في األمم المتحدة .وتقدم حالة االعتمادات ،بالصيغة الواردة في بيان
المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية (البيان المالي الخامس) المطابقة بين االعتمادات الموافق عليها
لميزانية البرنامج العادي والنفقات الموازية التي يتحملها الصندوق العام للبرنامج العادي بسعر الصرف المعمول به في
األمم المتحدة وسعر الصرف المستخدم في الميزانية.
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وتط أر فروق التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن فترة اإلبالغ المدونة في الكشوف المالية .وال يوجد في حالة
اإليكاو فروق في التوقيت ألغراض المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية.
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وتعود فروق العرض للفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض بيانات التدفقات النقدية وبيان المقارنة
بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية .ويعكس بيان التدفقات النقدية صافي أثر المقبوضات والمدفوعات وبيان
المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية التي تمثل النفقات الفعلية المسموح بها بواسطة االعتمادات.
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وتط أر فروق الكيانات عندما تـُسقط الميزانية برامج أو كيانات تشكل جزءاً من الكيان الذي تـُعد البيانات المالية عنه.
وتمثل فروق الكيانات التدفقات النقدية لتلك الصناديق التي أُبلغ عنها في البيانات المالية ،وتشكل جزءا من أنشطة
اإليكاو ،وتمول من الموارد من خارج الميزانية ،غير أنها تُستبعد من عملية إعداد ميزانية البرامج العادي .وتتعلق
باألنشطة العادية األخرى وأنشطة مشاريع التعاون الفني.
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وفيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية ،ال تمثل األرقام الواردة في الميزانية سوى تقديرات الميزانية
اإلرشادية .ويقارن مجموع تقديرات الميزانية المنقحة فيما يخص صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بالمبلغ
اإلجمالي الوارد في عرض األمينة العامة حول البيانات المالية .ويشمل العرض أيضا توضيحات عن الفروق
الجوهرية بين الميزانية االصلية والميزانية النهائية ،المبالغ الفعلية.

المالحظة  :5اإلبالغ عن القطاعات
 :1-5بيان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع
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تنص المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة  .1وتقدم الجداول
التالية الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع .وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين إلى
المعامالت المحاسبية التي تنشئ أرصدة اإليرادات والنفقات فيما بين القطاعات في البيانات المالية .وترد المعامالت
فيما بين القطاعين في الجداول الواردة أعاله لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت المحاسبية ومن ثم ُحذفت
للمطابقة مع البيانين الماليين األول والثاني.

-132

ويشمل قطاع النشاطات العادية ايرادات الرسوم االدارية التي تبلغ قيمتها  8.7مليون من الدوالرات الكندية (8.8
مليون من الدوالرات الكندية في عام  )2015التي فرضها صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية على مشاريع
التعاون الفني .كما تضمن النفقات العامة االدارية مبلغاً مماثالً يندرج في قطاع مشاريع التعاون الفني .وكانت قيمة
المبلغ المستحق لمشاريع التعاون الفني من قبل قطاع النشاطات العادية في  2016/12/31قد بلغت  1.195ألف
من الدوالرات الكندية ( 1.906ألف من الدوالرات الكندية في  .)2015/12/31ولقد حذفت هذه المبالغ تيسي اًر
للعرض.
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المالحظات المرافقة للبيانات المالية تشكل جزءاً ال يتج أز منها
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III - 33
ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ

ﺍﻝﻡالﺡﻅﺓ5-3

ﺍﻝﻕﻁﺍﻉ ﺡﺱﺏ ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﺍألﺩﺍء
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕﻩﻱﺓ ﺍﻝﺱﻥﺓ ﻉﻥ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱ ﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﺍﻝﻉﺍﺩﻱﺓ ﺍألﻥﺵﻁﺓ

ﻡالﺡﻅﺍﺕ
2015

ﺍﻝﻑﻥﻱ ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﺃﻥﺵﻁﺓ ﻡﺵﺭﻭﻉ
2014

2014

2015

ﺇﻝﻍﺍء
2015

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
2014

2015

2014

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺵﺍﺭﻱﻉﺍﺕﻑﺍﻕﺍﺕﻑﻱ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ
ﻝإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻡﺩﺭﺓ ﺍألﺥﺭﻯ ﺍألﻥﺵﻁﺓ
ﺍألﺥﺭﻯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻉﺍﺕ
ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﺭﺱﻭﻡ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍألﺥﺭﻯ ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

3.2
3.2
3.2

3.2

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ

104
106 915
21 019
14 996
9 673
2 510
155 217

121 894

137 389

)( 508

92 393
19 061
10 912
9 062
13 022

226

258

)(8 714
)( 176

144 450

122 120

137 647

)(9 398

)(1 089

)(8 755

)(9 844

121 490
106 915
21 019
14 996
959
2 560

136 300
92 393
19 061
10 912
307
13 280

267 939

272 253

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ
3.3
3.3
3.3
3.3

113 594
514
18 075
8 003
2 339

113 672
276
17 219
7 184
1 774

43 662
59 395
3 048
4 101

45 832
66 656
2 838
4 810

157 256
59 909
21 123
12 104
2 339
2 857

ﻑﻱﻥ ﻭﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ ﺭﻭﺍﺕﺏ
ﺍﻝﻡﻭﻅ
ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ ﺍالﺱﺕﻩالﻙﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍإلﻡﺩﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝﻥﻑﻕﺍﺕ
ﻑﺭ
ﺍﻝﺱ
ﺍالﺝﺕﻡﺍﻉﺍﺕ
ﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏ
ﻑﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﻥ
ﺃﺥﺭﻯﻥﻑﻕﺍﺕ

5 191

1 875

2 857
8 819
238

3 294
8 337
5 880

)(8 819
)( 579

ﺃﺥﺭﻯﻥﻑﻕﺍﺕ

147 716

142 000

122 120

137 647

)(9 398

7 501

2 450

ﻑﺍﺉﺽ/ﺍﻝﺱﻥﺓ ﺥالﻝ ﻉﺝﺯ

ﺍﻝﻡالﺡﻅﺍﺕ ﺍﻝﻡﺭﺍ
ﻑﻕﺓﻝﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﻡﺍﻝﻱﺓﺕﺵﻙﻝ ﺝﺯء ًﺍ الﻱﺕﺝﺯء ﻡﻥﻩﺍ.

159 504
66 932
20 057
11 994
1 774
3 294

)(8 337
)(1 507

4 850

6 248

)(9 844

260 438

269 803

7 501

2 450
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االلتزامات والمبالغ االحتياطية

المالحظة :6

المالحظة  :1-6االلتزامات
-133

تتعلق التزامات اإليجار في المقام األول بمباني المقر الرئيسي لإليكاو والمعدات المكتبية.
2016
االلتزامات الدنيا لعقود إيجار المقر الرئيسي
 5-1سنوات
بعد  5سنوات
مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

-134

2015

بآالف الدوالرات الكندية

688
-

688

3.295
-

3.295

انتهى عقد إيجار المقر الرئيسي في  2016/11/30وتضع حكومة كندا بوصفها المالك الوحيد المبنى تحت تصرف

وبناء عليه،
اإليكاو دون مقابل لفترة إضافية مدتها  20سنة اعتبا ار من ديسمبر  2016إلى غاية .2036/11/30
ً
حتى تاريخ  ،2016/12/31ال توجد أي التزامات تتعلق باإليجار تدفعها اإليكاو للحكومة المضيفة مقابل مبنى المقر
الرئيسي .وال تشمل االلتزامات المرتبطة باإليجار سوى نسبة  50في المائة من حصة اإليجار التي تسددها اإليكاو

مقابل مكتب المكسيك .وتتكفل الحكومات المضيفة بإعادة سداد تكاليف إيجار المباني بنسبة  75في المائة واعتبا ار

من تاريخ  2016/12/1بنسبة  80في المائة بالنسبة لمبنى المقر الرئيسي وبنسبة  100في المائة بالنسبة لبرج بيل
الذي يعتبر أيضا جزءا من المقر الرئيسي .وال يوجد أي التزام مالي مدرج في الجدول أعاله بالنسبة لمكتب باريس،

نظ ار ألن ،كما هو مبين في المالحظة  ،5-2جزءا من مكتب باريس تملكه اإليكاو والجزء المتبقي تمتلكه فرنسا
ومؤجر لإليكاو بالقيمة اإلسمية.

-135

وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها ما مجموعه  2مليون من
الدوالرات الكندية لعام  1.9( 2017مليون من الدوالرات الكندية لعام  .)2016وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه

تأجير المكاتب إلى الوفود.

المالحظة  :2-6االلتزامات القانونية أو الطارئة واألصول الطارئة
-136

وال توجد أي خصوم طارئة تنشأ عن إجراءات أو شكاوى قانونية يمكن أن تؤدي إلى التزامات كبيرة تقع على عاتق

-137

رفع ضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق بمشاريع التعاون الفني في أمريكا الجنوبية.

اإليكاو.

وهناك في األساس شكاوى رفعها أشخاص يطالبون الحصول على مبالغ إضافية بموجب قوانين العمل المحلية فضال

عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم .ويبلغ مجموع هذه الشكاوى  4.3مليون من الدوالرات االمريكية

(مبلغ  3.9مليون دوالر أمريكي في  .)2015/12/31ومن المقدر أنه ال يرجح أن تتحمل اإليكاو التزامات مالية ألن
الحكومات المعنية تعهدت في اتفاقات المشاريع األساسية باستيعاب أي التزامات مالية قد تنشأ عن هذه المطالبات.

III-33

المالحظة  :7اإلفصاح عن اإلدارة العليا واألطراف ذات الصلة
المالحظة  : 1-7موظفو اإلدارة الرئيسيون
عدد األفراد
(فرد/سنة)

التعويضات وتسوية
مقر العمل

االستحقاقات

خطتا التقاعد
والتأمين الصحي مجموع األجور

السلف المعلقة على
االستحقاقات

القروض
المعلقة

بآالف الدوالرات الكندية
موظفو اإلدارة
الرئيسيون

13

2 563

142

756

3.461

80

-

-138

موظفو اإلدارة الرئيسيون هم أعضاء فريق كبار اإلداريين لألمانة العامة ،بما يشمل األمينة العامة ،والمديرين في
المقر الرئيسي ورئيس المالية ورئيس التقييم والمراجعة الخارجية .ويتمتع كبار المديرين بسلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة
أنشطة اإليكاو ويتحملون المسؤولية عن ذلك وعن وضع السياسات .ويضم موظفو اإلدارة الرئيسيون أيضا رئيس
المجلس وموظفين رئيسيين آخرين و يمكنهم أن يؤثروا على ق اررات اإلدارة العليا .ويضم المجلس  36دولة عضواً
دون تحديد أشخاص بعينهم.

-139

ويشمل مجمل األجور المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي :صافي المرتبات ،وتسوية مقر العمل ،والبدالت
مثل بدل التمثيل واستحقاقات العودة إلى الوطن ومنحة التعليم ،واعانة السكن ،واشتراكات أرباب العمل في المعاشات
التقاعدية وفي التأمين الصحي الجاري .وتشمل االستحقاقات ومجموع األجور السلف المعلقة على االستحقاقات ،التي
تتكون من سلف منح التعليم.

-140
-141

-142

كما يحق لموظفي اإلدارة الرئيسيين الحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة (المالحظة  )10-2على نفس مستوى
باقي الموظفين .وهي استحقاقات ال يمكن تحديدها كمياً بدقة على أساس فردي ،وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدول أعاله.

كما أن موظفي اإلدارة الرئيسيين يشاركون كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم
المتحدة باستثناء معظم الموظفين من ذوي الرتبة د 2-وما فوقها الذين ال يشاركون في الصندوق المشترك للمعاشات
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة .أما المبالغ التي تدفعها اإليكاو عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة ،التي
تمثل  15،8في المائة من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي ،فتُدرج في األجور االجمالية.

تشمل األجور االجمالية أيضاً مبلغ  181ألف من الدوالرات الكندية تم دفعه خالل السنة إلى أقارب أحد موظفي االدارة
الرئيسيين .ويعمل هؤالء األقارب في إدارات أخرى وال تربطهم صلة تسلسل هرمي مباشرة بموظفي االدارة الرئيسيين.

المالحظة  :2-7معامالت األطراف المترابطة
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ومالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة باإليرادات من المعامالت غير التبادلية بما
في ذلك االشتراكات العينية ،فإن جميع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة ،بما في ذلك منظمات األمم المتحدة
تتم بالقيمة العادلة ضمن عالقة عادية للمورد أو العميل بموجب شروط وأحكام تحقيق االستقاللية المعقولة.

المالحظة  :8األحداث بعد تاريخ اإلبالغ
-144

تاريخ اإلبالغ لدى اإليكاو هو  .2016/12/31ولم تحدث يوم توقيع األمينة العامة على هذه البيانات المالية أي
وقائع مادية إيجابية أو سلبية مستحقة بين تاريخ بيان الميزانية العامة وتاريخ اإلذن بإصدار البيانات المالية بما يؤثر
على هذه البيانات.

الجزء الرابع :الجداول
(لم تشمله المراجعة)

IV-1
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ(ﺃ)

ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ
ﺍﻝﻉﺍﺩﻱﺓ ﺍألﻥﺵﻁﺓﺹﻥﺩﻭﻕ
ﻑﻱ ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ،ﺍألﺹﻭﻝ 31،ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
ﺍﻝﻑﺍﺉﺽ ﻭﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ ،ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ(/،ﺍﻝﻉﺝﺯ) ﻑﻱ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱ ﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﺍﻝﻉﺍﺩﻱﺓ ﺍﻝ ﻡﻱﺯﺍﻥﻱﺓ

ﺭﺃﺱﺹﻥﺩﻭﻕ
ﺍﻝ ﻡﺍﻝ

ﺇﺩﺭﺍﺭﺹﻥﺩﻭﻕ
ﺍﻝﺕﺏﻉﻱ ﺍﻝﺩﺥﻝ

ﻡﺕﺝﺩﺩﺹﻥﺩﻭﻕ

ﺇﺩﺍﺭﻱ /ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ
ﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﺕﻥﻑﻱﺫﻱﺓ
ﺍﻝﺕﻙﻝﻑﺓ

ﺃﻡﻥﻥﺵﺍﻁﺍﺕ
ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ*

ﺍﻝﺥﻁﺓﺹﻥﺩﻭﻕ
ﺍﻝﺕﻥﻑﻱﺫﻱﺓ
ﺍﻝﺵﺍﻡﻝﺓ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱﺓ
ﺍﻝﺝﻭﻱﺓ ﻝﻝﺱالﻡﺓ
ﺃﻑﺭﻱﻕﻱﺍﻑﻱ

ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﺍﻝﺏﻱﺉﻱﺓ

ﺍﻝ ﻡﺍﻝﻱﺓ ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﺍﻝ ﻡﺵﺕﺭﻙﺓ

ﺍألﺹﻭﻝ
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﺍألﺹﻭﻝ
ﺍﻝﻥﻕﺩﻱ ﻭﺍﻝ ﻡﻕﺍﺏﻝ ﺍﻝﻥﻕﺩ

43 054

ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ
ﺍألﻉﺽﺍء ﺍﻝﺩﻭﻝ ﻡﻥ

3 992

ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕﺏﻱﻥ ﺍﻝﻡﺵﺕﺭﻙﺓ ﺍألﺭﺹﺩﺓ

1 194

ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ

1 236

1 400

3 188

91

124

126

513

ﺍﻝﻡﺥﺯﻭﻥﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯ

14 808

7 576

8 657

1 619

6 174

1 708

39

1 704
1 400

51 181

18 548

7 666

8 783

1 619

6 174

1 832

ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﻍﻱﺭ ﺍألﺹﻭﻝ

ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ
ﺍألﻉﺽﺍء ﺍﻝﺩﻭﻝ ﻡﻥ
ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ

4 551
280

ﻭﺍﻝ ﻡﻉﺩﺍﺕ ﻭﺍآلالﺕ ﺍﻝﻡﻡﺕﻝﻙﺍﺕ

3 017

ﺍﻝﻡﻝﻡﻭﺱﺓ ﻍﻱﺭ ﺍألﺹﻭﻝ

793

ﺍألﺹﻭﻝ ﻡﺝﻡﻭﻉ

4 830

3 810

56 011

3 810

1 400

18 548

7 666

8 783

1 619

6 174

1 832

ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﺍﻝﻡﺕﻕﺩﻡﺓ ﺍالﻱﺹﺍالﺕ

7 138

2 182

450

ﻑﻉ ﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﺡﺱﺍﺏﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡﺓ ﻭﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﺍﻝﺩ

14 660

999

526

5 585

ﻑﻱﻥ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻭﻅ
ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕﺏﻱﻥ ﺍﻝﻡﺵﺕﺭﻙﺓ ﺍألﺭﺹﺩﺓ

24
21

4

56

342

11
210

187

3 391

1 175

1 465

ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﻡﻕﺩﻡﺓ ﻭﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺍﻕﺩﺓ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺍﺕ ﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ
5 585

21 798

21

4

56

1 832

ﺍﻝﺝﺍﺭﻱ ﺓ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
142 395

ﻑﻱﻥ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻭﻅ

142 395
ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ

147 980

21 798

3 391

1 175

21

4

56

1 832

ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ
ﻑﺍﺉﺽ)/ﺍﻝﻉﺝﺯ(
ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝ

14 686

ﺍالﺡﺕﻱﺍﻁﻱﺍﺕ

19 527

3 810

)(112 096

15 157

6 491

8 762

1 615

6 118

)(34 484

ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ(ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝﻉﺝﺯ)

34 213

3 810

)(146 580

15 157

6 491

8 762

1 615

6 118

ﺍألﺹﻭﻝ ﻭﺹﺍﻑﻱ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ

56 011

3 810

1 400

18 548

7 666

8 783

1 619

6 174

1 832

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍ ﺕ
ﻑﺍﻕﻱﺍﺕﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺍ ﻩﻡﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺓ ﺍالﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ

106 915

ﻝإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻡﺩﺭﺓ ﺍألﺥﺭﻯ ﺍألﻥﺵﻁﺓ

22 524

ﺍألﺥﺭﻯ ﺍﻝﻁﻭﻉﻱﺓ ﺍﻝﻡﺱﺍ ﻩﻡﺍﺕ

52

104
3 882

465

6 404

9 673

ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﺭﺱﻭﻡ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

6 847

1 592

3 618

87

1 461

49

8

91

6

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ

113 762

1 592

3 618

22 662

11 134

3 931

473

6 495

110

ﻑﻱﻥ ﻭﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ ﺭﻭﺍﺕﺏ
ﺍﻝﻡﻭﻅ

85 041

9 947

6 960

8 752

1 466

750

3

ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ ﺍالﺱﺕﻩالﻙﻱﺓ ﻭﺍﻝ ﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻝﻭﺍﺯﻡ

465

ﻑﻕﺍﺕ
ﻉﺍﻡﺓﺕﺵﻍﻱﻝﻥ

14 047

9 796

253

70

ﻑﺭ
ﺍﻝﺱ

4 919

571

129

751

ﺍالﺝﺕﻡﺍﻉﺍﺕ

2 132

76

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ

377
1 075

ﻑﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﻥ
ﻑﻕﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯﻥ
TOTAL
ﻡﺝﻡﻭﻉ
EXPENSES
ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ

ﺍﻝﻑﺍﺉﺽﺹﺍﻑﻱ(/ﺍﻝﻉﺝﺯ) ﻝﻝﺱﻥﺓ
* ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ ﺍﻥﻅﺭ)ﺏ(
ﺍﻝﺕ
ﻑﺍﺹﻱﻝﻕﺩ الﺕﺕﻡﺍﺵﻯ ﻡﻉ ﺍألﺭﻕﺍﻡ ﺍإلﺝﻡﺍﻝﻱﺓﺏﺱﺏﺏﺕﻕﺭﻱﺏ ﺍألﻉﺩﺍﺩ.

3 142

53
236

8

144

32

126

647

528

6

265

99

109 746

1 075

9 947

18 434

9 134

2 959

38

1 430

102

4 016

516

)(6 329

4 228

2 000

972

435

5 064

8
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ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ

ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ(ﺏ)

ﺍﻝﻉﺍﺩﻱﺓ ﺍألﻥﺵﻁﺓ
ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ألﻡﻥ ﺍالﺱﺕﺉﻡﺍﻥﻱﺓ ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﻑﻱ ﻭﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﺍألﺹﻭﻝ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
ﻑﻱ ﺍألﺹﻭﻝ ﻭﺹﺍ
ﻑﻕﺍﺕ ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ2016
ﻝﻉﺍﻡ ﻭﺍﻝﻑﺍﺉﺽ ﻭﺍﻝﻥ
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

2016
ﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓ ﺍﻝﻭالﻱﺍﺕ

ﺍﻝﺕﻉﺯﻱﺯ ﺁﻝﻱﺓ

2015

ﺏﺭﻥﺍﻡﺝ ﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏ ﻝﻝﺕﻭﻉﻱﺓ

ASSETS
ﺍألﺹﻭﻝ
ﺹﻭﻝCURRENT
ASSETS
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓ ﺍأل
ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﻭﺍﻝ ﻡﻉﺍﺩالﺕ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ
ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯ
TOTAL
ﻡﺝﻡﻭﻉ
ASSETS
ﺍألﺹﻭﻝ

6 323
12

97
114

2 237

8 657
126

7 608
219

6 335

211

2 237

8 783

7 827

6 335

211

2 237

8 783

7 827

LIABILITIES
ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
CURRENT LIABILITIES
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﻑﻉ ﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﺡﺱﺍﺏﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡﺓ ﻭﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﺍﻝﺩ

TOTAL LIABILITIES
ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ

12
12

9
9

21
21

37
37

12

9

21

37

NET
ASSETSﻑﻱ
ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍ
ﻑﺍﺉﺽ) /ﺍﻝﻉﺝﺯ(
ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝ

6 323

211

2 228

8 762

7 790

ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ(ﺍﻝﺹﺍﻑﻱ ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝﻉﺝﺯ)

6 323

211

2 228

8 762

7 790

ﺍألﺹﻭﻝ ﻭﺹﺍﻑﻱ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ

6 335

211

2 237

8 783

7 827

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯ ﻁﻭﻉﻱﺓ ﻡﺱﺍ ﻩﻡﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

1 585
31

542
4

1 755
14

3 882
49

3 393
971

ﻡﺝﻡﻭﻉTOTAL
REVENUE
ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

1 617

546

1 768

3 931

4 364

EXPENSES
ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ
ﻑﻱﻥ ﻭﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ ﺭﻭﺍﺕﺏ
ﺍﻝﻡﻭﻅ
ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﻡﻥ ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ ﺍالﺱﺕﻩالﻙﻱﺓ ﻭﺍﻝ ﻡﻭﺍﺩ ﺍإلﻡﺩﺍﺩﺍﺕ
ﻑﻕﺍﺕ
ﻉﺍﻡﺓﺕﺵﻍﻱﻝﻥ
ﻑﺭ
ﺍﻝﺱ
ﺍالﺝﺕﻡﺍﻉﺍﺕ
ﻑﺍﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﻥ
ﻑﻕﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯﻥ

107

1 466

10
108

60
643

70
751

86
266

58
262

144
528

1 527
10
36
830
47
197
389

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ

1 287

542

1 130

2 959

3 035

330

4

638

972

1 329

ﻑﺍﺉﺽﺹﺍﻑﻱ/ﺍﻝﺱﻥﺓﻑﻱ ﻉﺝﺯ

ﻡﻥﻩﺍﻱﺕﺝﺯﺃ ال
Details
ﻝﻡالﺡﻅﺍﺕ.
may not
ﻕﺓ ﺍ
add
ﻑ
ﻥﺍﺕtoﺍﻝﻡﺭﺍ
totals
dueﻙﻝﻝﻝﺏﻱﺍ
ﺝﺯءﺍًﺕﺵ
to rounding

817

542
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ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ(ﺩ)

ﺍﻝﻑﻥﻱ ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﺃﻥﺵﻁﺓ ﻡﺵﺭﻭﻉﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﻡﺝﻡﻭﻉﺓ
ﻑﻱ ﺍألﺹﻭﻝ ﻭﺹﺍﻑﻱ ﻭﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ،ﺍألﺹﻭﻝ 31،ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2015
ﻭﺍﻝﻑﺍﺉﺽ ﻭﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ(ﺍﻝﻉﺝﺯ)ﻑﻱ2015
)ﺍﻝﻙﻥﺩﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(

ﺏﺭﻥﺍﻡﺝ
ﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓ ﺍألﻡﻡ
ﻝﻝﺕﻥﻡﻱﺓ

ﺍالﺱﺕﺉﻡﺍﻥﻱﺓ ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﺍﺕﻑﺍﻕﻱﺍﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ

ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ
ﺥﺩﻡﺍﺕﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﺍﻝﺵﺭﺍء

ﻡﺝﻡﻭﻉ
2013

ﻡﺝﻡﻭﻉ
2014

ﺍألﺹﻭﻝ
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱ ﺓ ﺍألﺹﻭﻝ
ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ ﻭﺍﻝ ﻡﻉﺍﺩالﺕ ﺍﻝﻥﻕﺩﻱﺓ
ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕﺏﻱﻥ ﺍﻝﻡﺵﺕﺭﻙﺓ ﺍألﺭﺹﺩﺓ
ﻭﺍﻝﺱﻝﻑ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﻕﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯ
ﺍألﺹﻭﻝ ﻡﺝﻡﻭﻉ

1 027

279 123

11 923

292 074

575
3

13 656

426

14 658
3

305 640
1 906
14 594
46

1 605

292 780

12 349

306 735

322 186

ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﺍﻝﺝﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ
ﻡﺕﻕﺩﻡﺓﺇﻱﺹﺍالﺕ

77

279 022

11 904

291 003

304 546

ﻑﻉ ﻡﺱﺕﺡﻕﺓ ﺍﻝﺡﺱﺍﺏﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡﺓ ﻭﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﺍﻝﺩ

702

11 082

446

12 230

15 343

ﻑﻱﻥ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻭﻅ

29

ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕﺏﻱﻥ ﺍﻝﻡﺵﺕﺭﻙﺓ ﺍألﺭﺹﺩﺓ

798

ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ

1 606

2 704

2 675

292 780

12 349

798

2 468

306 735

322 357

ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ
)( 171

ﺍالﺡﺕﻱﺍﻁﻱﺍﺕ
ﺍألﺹﻭﻝﺹﺍﻑﻱ(ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡ ﺍﻝﻉﺝﺯ)
ﺍألﺹﻭﻝ ﻭﺹﺍﻑﻱ ﺍﻝﺥﺹﻭﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉ

)( 171
1 606

292 780

12 349

306 735

322 186

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻑﺍﻕﻱﺍﺕﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺍ ﻩﻡﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ

118 886

ﺃﺥﺭﻯ ﺇﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

226

ﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ

119 112

3 008

3 008

121 894

137 389

226

258

122 120

137 647

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ
ﻑﻱﻥ ﻭﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕﺍﺕ ﺭﻭﺍﺕﺏ
ﺍﻝﻡﻭﻅ
ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ ﺍالﺱﺕﻩالﻙﻱﺓ ﻭﺍﻝ ﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻝﻭﺍﺯﻡ
ﻑﻕﺍﺕ
ﻉﺍﻡﺓﺕﺵﻍﻱﻝﻥ
ﻑﺭ
ﺍﻝﺱ
ﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏ
ﻑﻕﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﻥ
ﻑﻕﺍﺕ
ﺃﺥﺭﻯﻥ
ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ ﻡﺝﻡﻭﻉ
ﺍﻝﻑﺍﺉﺽ(/ﺍﻝﻉﺝﺯ)ﻝﻝﺱﻥﺓ

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

43 592
56 532
3 036
4 101
2 857
8 756
238
119 112

70
2 863
12

43 662
59 395
3 048
4 101
2 857
8 819
238

45 832
66 656
2 838
4 810
3 294
8 337
5 880

3 008

122 120

137 647

63
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ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ) ﻩـ(

ﺍﻝﻑﻥﻱ ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﻡﺵﺍﺭﻱﻉ ﺃﻥﺵﻁﺓ
ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﻭﺍﺕﻑﺍﻕﺍﺕ ﺍالﺱﺕﺉﻡﺍﻥﻱﺓ ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﺍﺍﻝ ﻡﺱﺏﻕﺓ ﺍﻝ ﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ ﻭﺭﺹﻱﺩ ﻭﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕﻝﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕﻩﻱﺓﻝﻝﺱﻥﺓ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍﺍألﻡﺭﻱﻙﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(
ﺍﻝ ﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ
ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ
Fund

ﻥﻭﻉ
ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ

ﻑﻱ
01/01/2016

ﺃﻑﻍﺍﻥﺱﺕﺍﻥ

1 071 MSA

1 925

ﺃﻥﻍﻭال
ﺍألﺭﺝﻥﺕﻱﻥ
ﺍﻝﺏﻩﺍﻡﺍ ﺝﺯﺭ

61 MSA
27 300 MSA
10 MSA

41 013

3

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺍﻝ ﻡﺵﺍﺭﻱﻉ
81

ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ
ﺍﻝﻉﺍﻡ ﺓ
92

ﺍألﺥﺭﻯ
ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ

23 232

2 009

ﺏﻝﺝﻱﻙﺍ

986 MSA

270

27

)( 17

ﻑﻱﺍ
ﺏﻭﻝﻱ
ﻑﻱﺍ
ﺏﻭﻝﻱ

647 MSA
12 TF

47

5

)( 36

ﺏﻭﺕﺱﻭﺍﻥﺍ
ﺍﻝﺏﺭﺍﺯﻱﻝ

75 TF
1 665 MSA

ﺍألﺥﺽﺭ ﺍﻝﺭﺃﺱ
ﻙﺏﻭﺩﻱﺍ
ﺍﻝﻙﺍﻡﻱﺭﻭﻥ

574 MSA
1 MSA
16 MSA

ﺕﺵﺍﺩ
ﺍﻝﺹﻱﻥ

92
1

ﺭﻱﻙﺍ ﻙﻭﺱﺕﺍ
ﺍﻝﺕﺵﻱﻙﻱﺓ ﺍﻝﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ
ﺝﻱﺏﻭﺕﻱ
ﺍﻝﺩﻭﻡﻱﻥﻱﻙﻱﺓ ﺍﻝﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ
ﺇﻙﻭﺍﺩﻭﺭ

3 MSA
1 328 MSA

ﻡﺹﺭ
ﺍﻝﺱﻝﻍﺍﺩﻭﺭ

56 MSA
265 MSA

226

ﻍﺍﺏﻭﻥ
ﺍﻝﻱﻭﻥﺍﻥ
ﻍﻭﺍﺕﻱﻡﺍال
ﻍﻱﺍﻥﺍ

299 MSA
7 TF

396
12

)( 164

309

23

327
14

2
3

)( 36

)( 38
1

235

16

112

2 516

63

28
265
36 679
35
243

)( 215

1
98

4

351

51

3
1 008

)( 20

57
16
1

132

13

2

176

19

)( 249
381
1
13

)( 5
17
292

1

1

56

56 TF

ﺍألﻕﺍﻝﻱﻡﺏﻱﻥﻑﻱﻡﺍ
ﺍﻱﺱﻝﻥﺩﺍ

100 TF
2 MSA

5

1

15

ﺍﻝﻩﻥﺩ
ﺇﻥﺩﻭﻥﻱﺱﻱﺍ

1 159 MSA
1 536 MSA

1 200
1 211

4
4

113
925

11
94

ﺍﻝﻉﺭﺍﻕ
ﺍﻝﻉﺭﺍﻕ

43 MSA
39 TF

ﺇﻱﻁﺍﻝﻱﺍ

17 MSA

ﺝﺍﻡﺍﻱﻙﺍ
ﺝﺍﻡﺍﻱﻙﺍ
ﺍألﺭﺩﻥ
ﻙﺍﺯﺍﺥﺱﺕﺍﻥ

22 MSA
306 MSA

ﺍﻝﻙﻭﻱﺕ
الﺕﻑﻱﺍ

714 MSA
8 TF

ﻝﺏﻥﺍﻥ

369 MSA

ﻝﻱﺱﻭﺕﻭ
ﻝﻱﺏﻱﺭﻱﺍ

130 TF
16 MSA

ﺍﻝﻝﻱﺏﻱﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﺍﻝﺝﻡﺍ ﻩﻱﺭﻱ ﺓ
ﻝﻝﺹﻱﻥ ﺍﻝﺕﺍﺏﻉﺓ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓ ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﻡﺍﻙﺍﻭ ﻡﻥﻁﻕﺓ

9 MSA
7 MSA

129
300
7

2

342 MSA
6 TF

76
2 029

)( 1

525 MSA
6 MSA
13 MSA
( 17) MSA
29 MSA

673

)( 37

38 TF

39 361 MSA
35 MSA
242 MSA

ﻩﺍﻱﺕﻱ

)( 567

62
42 418
10
47

34 MSA

ﻙﻭﻝﻭﻡﺏﻱﺍ
ﺍﻝﻕﻡﺭ ﺝﺯﺭ

ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ
ﻑﻱ31/12/2016
928

47 TF

27 MSA
515 MSA

ﺍالﺱﺕﻭﺍﺉﻱﺓ ﻍﻱﻥﻱﺍ
ﺇﺙﻱﻭﺏﻱﺍ
ﻑﻱﺝﻱ

ﺭّ ﺩ
ﺍﻝﺕﺏﺭﻉﺍﺕ

)( 1 899
)( 200

ﺏﺭﺏﺍﺩﻭﺱ

111

ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﻡﻥ

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ

ﺍﻝﻑﺍﺉﺩﺓ
()1
ﺍألﺥﺭﻯ ﻭﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ

ﺍألﺭﺏﺍﺡ
ﺍﻝﺥﺱﺍﺉﺭ ﺃﻭ
ﻍﻱﺭ
ﺍﻝ ﻡﺡﻕﻕﺓ

89
2
)( 317

)( 37

1
2

)( 43

1 885
1 735
39
17

236

1 294

302
6

)( 18

234

23

194

20

)( 1

824

82

1 101
8

1

293

29

48

22
92

131
16
9
)( 7

ﻡﺍﻝﻱ
ﻡﻭﺭﻱﺵﻱﻭﺱ

MSA
6 MSA

134

ﺍﻝﻡﻙﺱﻱﻙ
ﺍﻝﻡﻙﺱﻱﻙ
ﺍﻝﻡﻍﺭﺏ
ﻡﻭﺯﺍﻡﺏﻱﻕ

295 MSA
125 TF
71 TF
236 MSA

254
544

1

35

1

78

8

97
540

8
47

157

16

1
)( 15

49
6
430
83

)( 71
99

IV-9
IV - 9

ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ

ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ) ﻩـ(
)ﻱﺕﺍﺏﻉ(

ﺍﻝﻑﻥﻱ ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﺃﻥﺵﻁﺓ
ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﻭﺍﺕﻑﺍﻕﺍﺕ ﺍالﺱﺕﺉﻡﺍﻥﻱﺓ ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ
ﺍﺍﻝ ﻡﺱﺏﻕﺓ ﺍﻝ ﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ ﻭﺭﺹﻱﺩ ﻭﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕﻝﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ

ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕ ﻩﻱﺓ ﻝﻝﺱﻥﺓ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍألﻡﺭﻱﻙﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(
ﺍﻝ ﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ

Fund

ﻥﻭﻉ
ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ

ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ
ﻑﻱ
01/01/2016

ﺍﻝﻑﺍﺉﺩﺓ
()1
ﺍألﺥﺭﻯ ﻭﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

6 143 MSA

2 470

ﻥﻱﺏﺍﻝ

512 MSA

22

ﻥﻱﻙﺍﺭﺍﻍﻭﺍ
ﻥﻱﺝﻱﺭﻱﺍ

20 MSA
242 MSA

ﺍﻝﻥﺭﻭﻱﺝ

1 MSA

ﻥﺍﻡﻱﺏﻱﺍ

ﻉﻡﺍﻥ

210 MSA

ﻉﻡﺍﻥ

180 TF

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ

4

1
52

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺍﻝ ﻡﺵﺍﺭﻱﻉ

ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ

ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﻡﻥ
ﺍألﺥﺭﻯ
ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ
ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ
ﺍﻝﻉﺍﻡ ﺓ

2 765

298

299

21

9

1

49

5

ﺍألﺭﺏﺍﺡ
ﺍﻝﺥﺱﺍﺉﺭ ﺃﻭ
ﻍﻱﺭ
ﺍﻝ ﻡﺡﻕﻕﺓ

ﺭّ ﺩ
ﺍﻝﺕﺏﺭﻉﺍﺕ
)( 1 191

63

2

4 364

1

279
20
233

5
181

1

ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ
ﻑﻱ31/12/2016

4
391

)( 181
32

32 MSA

ﺏﺍﻙﺱﺕﺍﻥ
ﺏﻥﻡﺍ

211 MSA

ﺏﻥﻡﺍ
ﺍﻝﺝﺩﻱﺩﺓ ﻍﻱﻥﻱﺍﺏﺍﺏﻭﺍ

37 088 TF
8 MSA

ﺏﺍﺭﺍﻍﻭﺍﻱ
ﺏﻱﺭﻭ
ﻑﻝﺏﻱﻥ
ﺍﻝ

377 MSA
6 677 MSA
20 MSA

ﻑﻝﺏﻱﻥ
ﺍﻝ
ﻕﻁﺭ

2 TF
35 MSA

ألﻑﺭﻱﻕﻱﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ
آلﺱﻱﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ
آلﺱﻱﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ

33 972 MSA
657 MSA
3 146 TF

ألﻭﺭﻭﺏﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ
ألﻭﺭﻭﺏﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ

36 MSA
94 TF

100

1 591

618
8 614
36

719

71

)( 117

102

6 091

922

)( 9

1
69

553
5 516

58
290

897

)( 54
)( 16

3

30 171
8

1
144

386
9 644
40
2
36

15 631
145
1 311

56
18
150

86

9

36
99

ﺍألﻭﺱﻁ ﻭﺍﻝﺵﺭﻕ ألﻭﺭﻭﺏﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ
ﺍألﻭﺱﻁ ﻭﺍﻝﺵﺭﻕ ألﻭﺭﻭﺏﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ
ﺍﻝالﺕﻱﻥﻱﺓ ألﻡﺭﻱﻙﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ

695 MSA
501 TF
328 MSA

421
87
415

1
1
1

501
247
434

50
25
24

567
318
291

ﺍﻝالﺕﻱﻥﻱﺓ ألﻡﺭﻱﻙﺍ ﺍإلﻕﻝﻱﻡﻱ
ﻙﻭﺭﻱﺍ ﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ

4 171 TF
33 MSA

1 982
41

13

1 940

154

ﺍﻝﻙﻭﻥﻍﻭ ﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ
ﺭﻭﻡﺍﻥﻱﺍ
ﺭﺍﻭﺍﻥﺩﺍ

84 MSA
3 MSA
97 MSA

113

)( 145

502
150
1 490

104
1
9

33

)( 8

378

)( 8
)( 1

4
273
)( 6

)( 31

)( 1

18 908
500
3 561

4 314
67
84
3
170

36

4

ﺍﻝﺱﻉﻭﺩﻱﺓ ﺍﻝﻡﻡﻝﻙﺓ
ﺱﻱﺵﻝ

6 367 MSA
56 MSA

8 000

182

3 887

291

)( 267

)( 37

1

10 068
57

ﺱﻥﻍﺍﻑﻭﺭﻩ
ﺱﻥﻍﺍﻑﻭﺭﻩ
ﺍﻝﺹﻭﻡﺍﻝ

310 MSA
152 TF
4 546 MSA

318
66
37

2

175
86
7 734

17
9
1 134

)( 27

)( 31

10

20 119

390
124
15 836

ﺍﻝﺹﻭﻡﺍﻝ
ﺃﻑﺭﻱﻕﻱﺍ ﺝﻥﻭﺏ

16 267 TF
206 MSA

15 055

2 222

157

)( 20 164

)( 1 735

ﺇﺱﺏﺍﻥﻱﺍ
الﻥﻙﺍﺱﺭﻱ

5 MSA
382 MSA

41

الﻥﻙﺍﺱﺭﻱ

7 TF

ﺍﻝﺱﻭﺩﺍﻥ
ﺱﻭﺍﺯﻱﻝﻥﺩﺍ

340 MSA
211 MSA

47

ﺍﻝﺱﻭﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﺍﻝﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ
ﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺍ
ﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺍ

155 MSA
55 MSA
71 TF

ﻭﺕﻭﺏﻭﻍﻭﺕﺭﻱﻥﻱﺩﺍﺩ
ﺕﺭﻙﻱﺍ
ﻑﻅﻝﻉﻡﻝﻱﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓ ﺍألﻡﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻝﺱالﻡ ﺡ

)( 1
43
1

)( 1

2

36

7 087
206
3

)( 204

1

13
180
6

2

173
4

198

17
)( 207

155
56
92

21

8

8 TF
MSA
10 MSA

13
10

13

ﺃﻭﻍﻥﺩﺍ

74 MSA

)( 74

ﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓﺕﻥﺯﺍﻥﻱﺍ ﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ

( 5) MSA

5

ﺃﻭﺭﻭﻍﻭﺍﻱ
ﻑﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ(
ﻑﻥﺯﻭﻱال)ﺍﻝﺏﻭﻝﻱ
ﻥﺍﻡﻑﻱﻱﺕ

1 790 MSA
117 MSA
14 TF

ﺍﻝﻱﻡﻥ

5 MSA

1 180

1 076

90

)( 76

)( 2

1

1

1 518
118

)( 14
5
525

1 988 LS

2

494

47

551

2

2 527

ﺍﻝ ﻡﺝﻡﻭﻉ

209 549

)( 145

92 144

889

83 055

6 590

)( 2 037

)( 4 212

)( 87

206 456

ﺍﻝﻙﻥﺩﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕ ﻡﻥﻱﻉﺍﺩﻝﻩ ﻡﺍ

281 494

)( 196

124 763

1 197

110 361

8 756

)( 3 300

)( 5 704

)( 115

279 022

على أساس نقدي(1):

التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

IV - 10
IV - 10

ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﻥﻅﻡﺓ

ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ(ﻭ)

ﻑﻥﻱ ﺍﻝﺕﻉﺍﻭﻥ ﺃﻥﺵﻁﺓ ﻡﺵﺍﺭﻱﻉ
ﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺩﻥﻱ ﺍﻝﻁﻱﺭﺍﻥ ﻡﺵﺕﺭﻱﺍﺕ ﺥﺩﻡﺍﺕﺹﻥﺩﻭﻕ
ﻑﻕﺍﺕ ﺍﻝﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺱﺏﻕﺓ ﺍﻝﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ ﻭﺭﺹﻱﺩ ﻭﺍﻝﻥﻥ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺕﻩﻱﺓﻝﻝﺱﻥﺓ 31ﺩﻱﺱﻡﺏﺭ 2016
)ﺍألﻡﺭﻱﻙﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕﺏﺁالﻑ(
ﺍﻝ ﻡﻕﺏﻭﺽﺍﺕ
ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ

ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕﻥﻭﻉ
ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ
ﻑﻍﺍﻥﺱﺕﺍﻥ
ﺃ
ﺃﻥﻍﻭال
ﺍﻝﺏﻩﺍﻡﺍ ﺝﺯﺭ

66 CAPS

ﻑﻱﺍ
ﺏﻭﻝﻱ
ﺍألﺥﺽﺭ ﺍﻝﺭﺃﺱ

ﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ

ﺍﻝﺕﺏﺭﻉﺍﺕ

168 CAPS
( 16) CAPS

ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ
ﺍﻝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﻡﻥ

ﺍﻝﻑﺍﺉﺩﺓ

ﻑﻱ
01/01/2016

ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ

()1

1

ﻭﺍإلﻱﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ

ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ

ﺍألﺥﺭﻯ

ﺍﻝ ﻡﺵﺍﺭﻱﻉ

ﺍﻝﻉﺍﻡ ﺓ

9

1

ﺍألﺥﺭﻯ
ﻭﻍﻱﺭ ﻩﺍ
65

ﺍألﺭﺏﺍﺡ
ﺍﻝﺥﺱﺍﺉﺭ ﺃﻭ
ﺭّ ﺩ
ﺍﻝﺕﺏﺭﻉﺍﺕ

ﻍﻱﺭ
ﺍﻝ ﻡﺡﻕﻕﺓ

ﺍﻝﺭﺹﻱﺩ
ﻑﻱ31/12/2016
224

16
2

65

4

4 CAPS

0

4

31 CAPS

0

31
38

ﻙﻥﺩﺍ

38 CAPS

0

ﺭﻱﻙﺍ ﻙﻭﺱﺕﺍ

1 361 CAPS

4

1 247

5

4

108

9

ﻙﻭﺏﺍ

17 CAPS

ﺇﺙﻱﻭﺏﻱﺍ

1 854 CAPS

ﻑﻱﺝﻱ

3 CAPS

3

ﻍﻱﻥﻱﺍ

44 CAPS

44

ﻝﺏﻥﺍﻥ

2 616 CAPS

ﻝﻱﺱﻭﺕﻭ

40 CAPS

ﺍﻝﻝﻱﺏﻱﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﺍﻝﺝﻡﺍ ﻩﻱﺭﻱ ﺓ

62 CAPS

ﺍﻝﺥﺍﺹﺓ ﺍإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﻡﺍﻙﺍﻭ ﻡﻥﻁﻕﺓ ﺍﻝﺹﻱﻥ،

1 728 CAPS

ﻡﺩﻍﺵﻕﺭ

224 CAPS

ﻡﻭﺯﺍﻡﺏﻱﻕ

4 CAPS

17
476

8

14

62
5

18

7

1 707

222

3

)( 1
4

ﻡﻱﺍﻥﻡﺍﺭ

439 CAPS

ﻥﻱﺝﻱﺭﻱﺍ

59 CAPS

1

ﻉﻡﺍﻥ

2 599
40

1

ﺏﺍﻙﺱﺕﺍﻥ

11

5

2 335

)( 50
25

2

390
33
15

15 CAPS
10

( 10) CAPS
3 CAPS

3

ﺱﻱﺵﻝ

( 69) CAPS

)( 69

ﺍﻝﺱﻭﺩﺍﻥ

99 CAPS

1

ﺱﻭﺭﻱﻥﺍﻡ

6 CAPS

ﺍﻝﺱﻭﺭﻱ ﺓ ﺍﻝﻉﺭﺏﻱﺓ ﺍﻝﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ

728 CAPS

2

ﻭﺕﻭﺏﺍﻍﻭﺕﺭﻱﻥﺩﺍﺩ

160 CAPS

1

ﺍﻝﺭﻭﺱﻱ ﺍالﺕﺡﺍﺩ

100
6
730
161
676

10

74

73

ﺃﻭﻍﻥﺩﺍ

685 CAPS

ﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓﺕﻥﺯﺍﻥﻱﺍ ﺝﻡﻩﻭﺭﻱ ﺓ

11 CAPS

ﺃﻭﺭﻭﻍﻭﺍﻱ

42 CAPS

43

ﺍﻝﻱﻡﻥ

17 CAPS

17

11

ﺍﻝ ﻡﺝﻡﻭﻉ

10 428

476

32

2 216

48

120

8 791

ﺍﻝﻙﻥﺩﻱﺓ ﺍﻝﺩﻭالﺭﺕ ﻡﻥﻱﻉﺍﺩﻝﻩﺏﻡﺍ

14 062

644

44

2 946

63

162

11 904

على أساس نقدي (1):

*** التفاصيل قد ال تضيف إلى المجاميع بسبب التقريب

منظمة الطيران المدني الدولي
الجــزء الخــامس :تقريــر مراجــع الحســابات الخــارجي المقــدم إلــى الجمعيــة العموميــة بشــأن مراجعــة البيانــات
المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي للفترة المالية المنتهية في  2016/12/31وتعليقات األمينة العامة
رداً على تقرير مراجع الحسابات الخارجي

ديوان المحاسبة

Corte dei conti
تقرير مراجع الحسابات الخارجي

منظمة الطيران المدني الدولي

مراجعة البيانات المالية لعام 2016

2017/5/5

جدول المحتويات
المقدمة 8 ........................................................................................................

شهادة مراجعة
بنية البيانات

الحسابات 10 ...................................................................................

المحاسبية 13 ....................................................................................

بيان المركز المالي في 2016

13 ............................................................................

األصول 13 ..................................................................................................

األصول

الجارية 14 ..........................................................................................

السيولة النقدية ومعادل السيولة

النقدية 14 ...................................................................

تحديث قوائم التوقيعات المعتمدة لدى

المصارف 15 ...........................................................

السيولة النقدية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب
االشتراكات المقررة المستحقة على الدول
المستحقات والسلف واألصول الجارية

اإلقليمية 15 .............................................

األعضاء 15 ........................................................

األخرى 17 .............................................................

المخزونات 17 ...............................................................................................

مخزونات المواد االستهالكية على مستوى المكاتب
األصول غير

اإلقليمية18 ...............................................

الجارية 19 ...........................................................................................

الممتلكات والمنشآت

والمعدات 19 ..................................................................................

إدارة األصول الثابتة على المستوى

اإلقليمي 19 ................................................................

سجل األصول المحفوظ في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي
وقرار المقر بشأن الحد

األقصى 20 .................................................................................

يتعين االرتقاء بالدقة في قيد األصول في المقر وعلى مستوى المكاتب الميدانية
تستحق "إدارة األصول الثابتة" المزيد من أوجه التنفيذ
تعزيز الضوابط على األصول المرتبطة بتكنولوجيا
الحاجة إلى مراجعة معامالت استهالك قيمة
شطب

22 ......................................................

المعلومات 23 ................................................

الموجودات 24 .....................................................
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المقدمة
يرد األساس القانوني لمراجعة الحسابات التي قام بها مراجع الحسابات الخارجي في النظام المالي والقواعد المالية لمنظمـة
الطيران المدني الدولي (الطبعة الخامسة عشرة) :المادة الثالثة عشرة والصالحيات اإلضافية التي تنظم المراجعـة الخارجيـة
(الملحق (ب)).
وُيبلغ هذا التقرير المجلس بنتائج عمليات المراجعة التي قمنا بها.
وتناولت عملية المراجعة هذه تقرير االيكاو عن السنة المالية المنتهية في  2016/12/31ومدى اتساقه.

وتخضع الفترات المالية لنظـام االيكـاو المـالي الـذي وافقـت عليـه الجمعيـة العموميـة وللقواعـد الماليـة التـي وافـق عليهـا األمـين
العام وللمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام (يشار إليها فيما يلي بالمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام).
وقد قمنا بمراجعة الحسابات للسنة المالية  2016علـى أسـاس معـايير المنظمـة الدوليـة للمؤسسـات العليـا لمراجعـة الحسـابات

والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتمشـيا مـع االختصاصـات اإلضـافية التـي تشـكل جـزءا ال يتجـ أز مـن النظـام المـالي
والقواعد المالية لاليكاو.

وخططنا ألنشطتنا وفقاً الستراتيجية المراجعة المعمـول بهـا لـدينا للحصـول علـى تأكيـد معقـول بـأن البيانـات الماليـة خاليـة مـن
أي أخطاء جوهرية.
كما أجرينا تقييما للمبادئ المحاسبية والتقديرات التي وضعتها اإلدارة وقمنا بتقدير مدى كفاية عرض المعلومات فـي البيانـات
المالية.
وهكذا ،حصلنا من خالل عملية المراجعة على أساس كاف إلبداء الرأي الذي أوردناه في شهادة المراجعة.
وقمنا باختبار عدد من المعامالت والوثائق ذات الصلة بها ،على أسـاس العينـة ،وحصـلنا علـى أدلـة كافيـة وموثـوق بهـا فيمـا
يتعلق بالحسابات واإلق اررات واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية.
وأثناء عملية المراجعة تم توضيح جميع المسائل ومناقشتها مع الموظفين المسؤولين.
وكانت للفريق مناقشـات منتظمـة مـع السـيد ارهـول بهـال ،رئـيس فـرع الماليـة ،وموظفيـه أو مـع مـوظفين فـي اإلدارات األخـرى،
حسب الموضوع قيد النظر.
وقد انتهت عملية المراجعة الميدانية في  ،2017/3/29وتسلمنا في  2017/4/11الصيغة النهائية للبيانات الماليـة ممهـورة
بتوقيع األمين العام في .2017/3/30
وعمالً بالفقرة  9من االختصاصات اإلضافية التي تحكم المراجعة الخارجيـة ،فقـد سـعينا للحصـول علـى تعليقـات مـن األمينـة
العامة ،وتلقيناها في  ،2017/4/25حيث أُدرجت على النحو الواجب في هذا التقرير.
وقمنا بمراجعة حسابات تقرير التشغيل المالي بشأن الحسابات التي خضعت للمراجعة وتحتفظ بهـا االيكـاو ،المتعلقـة بالنتـائج
المالية حتى  ،2016/12/31حيث قُدمت وفقا للنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو (الطبعة الخامسة عشرة) :المادة الثالثة
عشرة.
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وأُدرج في البيانات المالية كتاب تمثيل يتعلق بحسابات السنة المالية للعام  ،2016وقعته األمينة العامة ورئـيس فـرع الماليـة،
وهو جزء ال يتج أز من وثائق المراجعة.
كما تلقينا بيان الرقابة الداخلية لعام  2016الذي وقعته األمينة العامة في .2017/3/30
ووضعنا نتائج مراجعتنا تحت مسمى "توصيات" و"اقتراحات" .حيث تقع "التوصيات" في إطار عمليـة المتابعـة التـي تقـوم بهـا
اللجنة المالية ،بينما يتولى مراجع الحسابات الخـارجي وحـده متابعـة "االقت ارحـات" .علـى أنـه يجـوز لمجلـس االيكـاو مـن حيـث
المبــدأ ،بعــد التشــاور مــع اللجنــة االستشــارية للتقيــيم والمراجعــة ،أن يطلــب مــن األمين ـة العام ـة تنفيــذ "اقت ـراح" ،حيثمــا اقتضــت
الضرورة ذلك .وعندما ال تقع مسألة ما في إطار اختصاص اإلدارة ،فإننا نلفت انتباه المجلس إليها.

وأخي اًر ،نود أن نعرب عن تقديرنا للمجاملة التي أبداها جميع مسؤولي االيكاو الذين اقتضى األمـر أن نطلـب مـنهم معلومـات
ووثائق.
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ديوان احملاس بة

Corte dei conti
شهادة مراجعة الحسابات
رأي مراجع الحسابات
قمنا بتدقيق البيانات المالية لمنظمـة الطيـران المـدني الـدولي (االيكـاو) متضـمنة بيـان المركـز المـالي حتـى ،2016/12/31
وبيــان األداء المــالي وبيــان التغيـرات فــي صــافي األصــول وبيــان التــدفقات النقديــة وبيــان مقارنــة بــين الميزانيــة والمبلــغ الفعلـي
للصندوق العام للبرنامج العادي للعام المنتهي في ذلك التاريخ ،وكذلك اإليضاحات المتممة للبيانات الماليـة متضـمنة مـوج اًز
للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة المرفقــة تعــرض بصــورة نزيهــة مــن جميــع الن ـواحي الجوهريــة الوضــع المــالي لمنظمــة الطي ـران
المــدني الــدولي فــي  ،2016/12/31وأداءهــا المــالي والتغي ـرات فــي صــافي أصــولها ،وكــذلك تــدفقاتها النقديــة والمقارنــة بــين
ميزانيتهــا ومبالغهــا الفعليــة للصــندوق العــام للبرنــامج العــادي للعــام المنتهــي فــي ذلــك التــاريخ ،وذلــك وفقـاً للمعــايير المحاســبية
الدولية للقطاع العام والنظام المالي والقواعد المالية لاليكاو.
أساس إبداء الرأي
لقــد أجرينــا مراجعتنــا وفقــا للمعــايير الدوليــة للمؤسس ـات العليــا لمراجعــة الحســابات ( )ISSAIوالنظــام المــالي والقواعــد الماليــة
لاليكــاو .وفــي مجــال مراجعــة البيانــات الماليــة ،تكــون المعــايير الدوليــة للمؤسســات العليــا لمراجعــة الحســابات هــي التحويــل
المباشر من المعايير الدولية للمراجعة .ويطبق ديوان المحاسبة أحكام المعايير الدولية لمراجعة الحسابات بالقـدر الـذي يتفـق
مــع الطبيعــة المحــددة لعمليــات مراجعــة الحســابات .وتــرد مســؤولياتنا بمقتضــى ه ـذه المعــايير بمزي ـد مــن التوضــيح فــي الفق ـرة
الخاصــة بمســؤولية م ارجــع الحســابات عــن مراجعــة البيانــات الماليــة ضــمن تقريرنــا هــذا .ونحــن هيئــة مســتقلة عــن اإليك ــاو
بمقتضى المتطلبات األخالقية ذات الصلة بعمليـات المراجعـة التـي نجريهـا للبيانـات الماليـة فـي منظومـة األمـم المتحـدة ،وقـد
أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخـرى التـي تقتضـيها هـذه المتطلبـات .ونعتقـد أن األدلـة التـي حصـلنا عليهـا مـن التـدقيق كافيـة
ومالئمة لتوفر أساساً إلبداء رأينا في المراجعة.
المعلومات األخرى
تتحمل األمينة العامة لإليكاو المسؤولية عـن المعلومـات األخـرى ،تلـك المعلومـات التـي تتـألف مـن "الجـزء ال اربـع  -الجـداول
(غير مدققة)".
وتجدر اإلشارة إلى أن رأينا في البيانات المالية ال يغطي المعلومات األخرى ،وبالتالي ،فإننـا ال نعطـي أي شـكل مـن أشـكال
االستنتاجات في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للبيانات المالية ،فإن مسؤوليتنا تتمثل فـي قـراءة المعلومـات األخـرى ،وفـي إطـار ذلـك ،فإننـا نـدرس مـا
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إذا كــان المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل جــوهري مــع البيانــات الماليــة أو بــدرايتنا المكتســبة مــن عمليــة المراجعــة ،أو أنهــا
أخطاء جوهرية .فإذا ما خلُصـنا ،اسـتناداً إلـى مـا قمنـا بـه مـن عمـل ،إلـى وجـود أخطـاء جوهريـة فـي
تبدو مبينة بشكل يحمل
ً
هذه المعلومات األخرى ،فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذه الحقيقة .وليس لدينا ما نذكره في هذا الصدد.
مسؤولية األمينة العامة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
تتولى األمينة العامة للمنظمة المسؤولية عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة منصفة وفقاً للمعايير المحاسبية الدوليـة
للقطاع العام ( )IPSASوعن وضع وتعهد الرقابة الداخلية حسبما تراه ضرورياً للتمكن من إعداد البيانات المالية بحيث تكون
خالية من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ.
وفي معرض إعداد البيانات المالية ،تتولى األمينة العامـة المسـؤولية عـن تقيـيم قـدرة االيكـاو علـى االسـتمرار كمنشـأة عاملـة،

ومواصــلة اإلفصــاح ،حســب االقتضــاء ،عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرار ،كمــا تكــون مســؤولة عــن اســتخدام مبــدأ االهتمــام
باالسـتمرار كأســاس محاســبي مــا لـم تكــن تعتــزم تصــفية المنظمـة أو وقــف عملياتهــا ،أو أنــه ال يوجـد لــديها بــديل عملــي ســوى
القيام بذلك.
أما المكلفون بالحوكمة ،فيتولون مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لإليكاو
مسؤولية مراجع الحسابات عن عملية مراجعة البيانات المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية خالية ككل من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناشئة عن
االحتيال أو عن الخطأ ،وفـي إصـدار تقريـر م ارجـع الحسـابات الـذي يتضـمن رأينـا .ويمثـل التأكيـد المعقـول مسـتوى عـال مـن
التأكيد بأن المراجعة تُجـرى وفقـاً للمعـايير الدوليـة للمراجعـة ،ولكنـه لـيس ضـماناً بأنـه سيكشـف دائمـاً عـن خطـأ جـوهري حـال
وجــوده .فاألخطــاء فــي البيانــات الماليــة يمكــن أن تنشــأ نتيجــة لالحتيــال أو الخطــأ ،وتُعتبــر األخطــاء جوهريــة إذا كــان ُيتوقــع
بناء على هذه البيانات.
بشكل معقول أن تؤثر ،فرادى أو مجتمعة ،في اتخاذ المستخدمين للبيانات المالية لق اررات اقتصادية ً
وكجــزء مــن االضــطالع بعمليــة المراجعــة وفقـاً للمعــايير الدوليــة للمراجعــة ،فإننــا نمــارس الحكــم بطريقــة مهنيـة ونظــل ملتــزمين
بمفهوم التشكك المهني طوال عملية المراجعة .كما نقوم بما يلي:



تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،ومن ثم نقوم
بتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ونحصل على أدلة تدقيقية كافية ومناسبة لتوفير
أساس مالئم إلبداء رأينا .ويكون احتمال عدم اكتشاف خطأ جوهري ناجم عن االحتيال أعلى من ذلك الناجم عن وقوع
خطأ ،وذلك نظ اًر ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو تعمد اإلغفال أو التحريف أو التجاوز للرقابة
الداخلية؛



فهم الرقابة الداخلية المرتبطة بالمراجعة بغرض وضع إجراءات المراجعة التي تناسب الظروف القائمة ،ولكن ليس
بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية لإليكاو؛



الم َّ
قدمة من اإلدارة في هذا
تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ُ
الصدد؛
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بناء على األدلة
تحديد مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االهتمام باالستمرار كمنشأة عاملة كأساس محاسبيً ،
تحصلة ،والخلوص إلى ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً هامة
الم َّ
التدقيقية ُ
حول قدرة اإليكاو على االستمرار كمنشأة عاملة .واذا خلُصنا إلى وجود عدم يقين جوهري ،فإننا ُملزمون بلفت االنتباه
في تقريرنا لم ارجعة الحسابات إلى اإلفصاحات المتعلقة بذلك في البيانات المالية ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه

اإلفصاحات غير كافية .وتستند استنتاجاتنا إلى أحدث أدلة تدقيقية حصلنا عليها حتى تاريخ إعداد تقريرنا لمراجعة
الحسابات .ومع ذلك ،فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف اإليكاو عن االستمرار كمنشأة عاملة؛


تقييم العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت تلك البيانات المالية

تعرض المعامالت واألحداث المتضمنة بطريقة تحقق العرض المنصف؛

المكلَّفـين بالحوكمـة بشـأن جملـة أمـور مـن بينهـا النطـاق المخطـط للتـدقيق وجدولـه الزمنـي ونتائجـه
ونحـن نتواصـل مـع أولئـك ُ
الهامة ،بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء عملية المراجعة.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وعــالوة علــى ذلــك ،ففــي رأينــا أن معــامالت اإليكــاو ،س ـواء تلــك الت ـي اطلعنــا عليهــا أو التــي فحصــناها كجــزء مــن إجراءاتنــا
للمراجعة ،كانت متفقة من جميع الجوانب الهامة مع النظام المالي والقواعد المالية لاليكاو وسلطتها التشريعية.
ووفقـاً للنظــام المــالي والقواعــد الماليــة لإليكــاو (المــادة الثالثــة عش ـرة) والصــالحيات اإلضــافية التــي تحكــم المراجعــة الخارجيــة
للحســابات (المرفــق (ب) مــن النظــام المــالي والقواعــد الماليــة) أصــدرنا تقريـ اًر مفص ـالً عــن مراجعتنــا للبيانــات الماليــة لإليكــاو
للعام .2016

تنبيه
نود لفت االنتباه إلى أن بيان المركـز المـالي ُيظهـر صـافي أصـول سـلبياً (بقيمـة  67.5 -مليـون دوالر كنـدي) ،ويرجـع ذلـك
أساسـا إلــى تـأثير الخصــوم األكتواريـة الســتحقاقات المـوظفين طويلــة األجـل المســجلة فـي بيــان المركـز المــالي بمبلـغ 142.4

مليون دوالر كندي .وترد تفاصيل تحليلنا في تقريرنا .وتقوم اإلدارة حالياً باتخاذ جملة من التدابير ،وأكدت أنها ستقوم برصد
فعاليتها .ولم ُيجر تعديل لرأينا فيما يتعلق بهذه المسألة.
روما2017/5/5 ،
[توقيع]

أرتورو مارتوتشي دي سكارفيزي
رئيس ديوان المحاسبة
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بنية البيانات المحاسبية
وعرضت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام العناصر
تضمنت البيانات المالية لاليكاو التي أُعدت ُ
التالية:

-1



بيان المركز المالي (البيان األول) – الحساب الختامي في  2016/12/31بأرقام للمقارنة في 2016/12/31
ُيظهر األصول (مقسمة إلى أصول جارية وغير جارية) والخصوم (مقسمة إلى خصوم جارية وغير جارية)
وصافي األصول؛



بيان األداء المالي (البيان الثاني) للسنة المنتهية في  2016/12/31بأرقام للمقارنة في 2016/12/31



بيان التغيرات في صافي األصول للفترة المنتهية في ( 2016/12/31البيان الثالث)ُ ،يظهر قيمة األصول
الصافية بما في ذلك الفائض أو العجز في السنة المالية ومنها الخسائر المسجلة مباشرة في صافي األصول

يظهر الفائض/العجز للسنة المالية؛

دون أن تقيَّد في بيان األداء المالي.


التدفقات النقدية (البيان الرابع)؛ جدول التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  ،2016/12/31تظهر التدفقات

الداخلية والتدفقات الخارجية ومعادالت السيولة النقدية ،فيما يتعلق قصدا بالمعامالت التشغيلية واالستثمارات
والتمويل ومجاميع الخزينة في نهاية السنة المالية.


مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية (البيان الخامس) للفترة المالية ( 2016مقصورة على الصندوق العام
للبرنامج العادي).



إيضاحات للبيانات المالية تُتيح معلومات عن السياسات المحاسبية واإلبالغ القطاعي ومعلومات إضافية
ضرورية لتقديم عرض منصف (يشار إليها في هذا التقرير على أنها "إيضاح" أو "إيضاحات").

بيان المركز المالي في 2016
األصول
-2

في عام  2016بلغت األصول  426.9مليون دوالر كندي حيث زادت بمقدار  8ماليين دوالر كندي ( 1.9في
المائة) مقارنة بالقيمة المسجلة في عام  418.9( 2015مليون دوالر كندي).

-3

تألفت من أصول جارية بلغت  418.3مليون دوالر كندي ،وهو ما يمثل  98في المائة من إجمالي األصول (في
 ،2015كان الرقم  410.2مليون دوالر كندي ،مما يمثل  97.9في المائة من إجمالي األصول) ،وأصول غير
جارية ،تعادل  8.6مليون دوالر كندي ،أي  2.0في المائة من إجمالي األصول (كانت  8.7مليون دوالر كندي،
أي  2.1في المائة من إجمالي األصول في عام .)2015
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األصول الجارية
-4

بلغ مجموع األصول الجارية  418.3مليون دوالر كندي في عام  2016بزيادة قدرها  8.1ماليين دوالر كندي
( 2.0+في المائة) مقارنة بعام  .2015وكانت الزيادة تعزى إلى "السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية"
( 12.7 +مليون دوالر كندي) ،وفي غضون ذلك تراجعت جميع األصول األخرى بمقدار ( 4.6-ماليين دوالر
كندي) .ويرد أساس تقييم األصول الجارية في المبادئ المحاسبية (اإليضاح .)1

السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية
-5

على النحو السابق ذكره في الفقرة ( ،)4فقد ارتفع البند الفرعي "السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية" ،الذي يبلغ

مجموعه  392.1مليون دوالر كندي ،بمقدار  12.7مليون دوالر كندي ( 3.4 +المائة) مقارنة بمبلغ 379.4
مليون دوالر كندي في عام  ،2015وشمل السيولة المودعة في المصارف والودائع قصيرة األجل في
فصل عن السيولة النقدية ومعادل السيولة النقدية في اإليضاح .1-2
 .2016/12/31ويرد بيان ُم َّ

-6

لقد طلبنا من جميع المصارف التي ترتبط بعالقات تجارية مع االيكاو تأكيد أرصدة الحسابات الجارية حتى

 .2016/12/31ومن عادتنا أن نتحقق من قيد أرصدة الحسابات بشكل صحيح في الحسابات .إال أن اإلدارة قد
أبلغتنا هذا العام بشفافية ووضوح أن جزءاً من التسوية لم ُينفَّذ ،مما حد بالتالي من عملنا في هذا المجال .ومع
ذلك ،فقد زودتنا اإلدارة بأرقام سمحت لنا بأن نعتبر أن المبلغ الموجود تحت التسوية غير جوهري .وقُدم شرح

لجميع التباينات األخرى التي تم الكشف عنها وتبريرها.
-7

وتجدر اإلشارة إلى أننا ،كما في السنوات الماضية ،لم نتلق تأكيدات مباشرة من جميع المصارف ،وهو ما يحد من
عملنا في هذا المجال ،رغم أن اإلدارة بذلت جهوداً مضنية من أجل السماح لنا بتلقيها .وقد تلقينا من اإلدارة

نسخة من كشوف الحسابات المصرفية.

التوصية رقم :1
-8

نظ اًر إلى أن رصيد "إجمالي األصول" يتألف أساسا من رصيد الحسابات المصرفية ،وأن هناك عدد كبير من
التأكيدات التي لم نتلقاها في هذه السنة أيضاً ،فإننا نوصي بشدة بأن تقوم اإلدارة بما يلي )1( :ترشيد القائمة

الحالية للحسابات المصرفية من أجل الحد بشكل كبير من عددها؛ ( )2إيجاد عملية تتمثل في حث المصارف
على إرسال رسائل تأكيد إلى المراجع المالي عندما يطلب منها ذلك.
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اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
نحن نعكف مع إدارة التعاون الفني على الحد من عدد حسابات السـلف الجديـدة التـي سـيجري فتحهـا .بحيـث تُغلـق حسـابات
السلف القائمـة أيضـاً بـإغالق المشـاريع ،وسـنحاول اسـتخدام خـدمات برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي بقـدر مـا هـو ممكـن مـن
الناحية العملية مع أخذ المواقع والتكاليف في االعتبار .وعلى النحو الذي اتفقنا في اجتماعنا ،فسوف نعمل بشكل وثيق مـع

مراجعي الحسابات الخارجيين وننسق قوائم التوقيعات التي يتلقونها مباشرة من شركائنا المصرفيين .كما سنتصل بالمصارف
التي نتعامل معها ونذكرهم بتوخي أقصى قدر من اليقظة عند تقديم هذه المعلومات بشأن رسائل التأكيد.

تحديث قوائم التوقيعات المعتمدة لدى المصارف
نتيجة لمراجعتنا للتأكيدات المقدمة من المصارف ،وجدنا أيضاً ،كما في السنة الماضية ،اختالفات طفيفة بين

-9

قوائم التوقيعات المعتمدة التي تحتفظ بها اإلدارة في المقر والقوائم التي تلقيناها وفقا لما صرحت به المصارف.

وبما أنه لم ترد كل التأكيدات ،فإننا ال نستطيع التوصل إلى استنتاج بشأن الموقِّعين .كما ينبغي اإلشارة إلى أن
اإلدارة كانت تدرك متى تصبح قائمة ما غير صالحة تتلقاها من المصارف وتتصرف على وجه السرعة،

وتتواصل مع المصارف من أجل حل هذه التناقضات.

 -10ال يمكننا اعتبار توصية تقريرنا المالي لمراجعة الحسابات للسنة الماضية المتعلق بالتوقيعات "مغلقة" ،وهي ال
تزال جارية (يرجى الرجوع إلى متابعة التوصية  2015/1الواردة في الملحق .)1

السيولة النقدية المتاحة في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية
 -11في  ،2016/12/31كانت السيولة النقدية المتاحة التي تحتفظ بها االيكاو معادلة في قيمتها لمبلغ  2.354ألف
دوالر كندي تقريباً .واجماال ،بلغت السيولة النقدية المتاحة في المكاتب اإلقليمية ما يعادل  2.681.67ألف دوالر

كندي .وقد أجرينا عداً مباش اًر للنقدية المتاحة في المقر ،دون اكتشاف أي مشكلة.
االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء
 -12تتكون االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء للميزانية العادية من:
أ)

جاريــة ،مســتحقة خــالل  12شــه اًر (مــا يقــرب مــن  4.0ماليــين دوالر كنــدي فــي عــام 2016؛ و 6.8ماليــين

ب)

غيــر جاريــة ،مســتحقة بعــد  12شــه اًر مــن تــاريخ البيانــات الماليــة ( 4.6ماليــين دوالر كنــدي فــي عــام 2016؛

دوالر كندي في عام  ،2015ما يمثل تراجعاً بنسبة )٪43؛

و 5.0ماليــين دوالر كنــدي فــي عــام  ،2015مــا يمثــل تراجعـاً بنســبة  .)٪10ويشــمل ذلــك خصــم االشــتراكات
طويلة األجل.
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 -13وقمنا بتحليل اإلجراءات في عين المكان في اإليكاو بالنسبة إلى خصم المستحقات المدينة ،ولم تكشف مراجعتنا
عن وجود أي مشكالت كبيرة .وبلغ مجموع الخصم التراكمي من المستحقات المدينة طويلة األجل  6.8ماليين
دوالر كندي في عام  ،2016ما يعكس تراجعاً بقيمة  1.4مليون دوالر كندي بالمقارنة مع عام  ،2015ويمثل،
ضمن جملة أمور أخرى ،انخفاضاً في قيمة االشتراكات المقررة طويلة األجل.

وي ِّبين التراجع الكبير في قيمة المستحقات المدينة الجارية تحسناً في عملية تحصيل االشتراكات المقررة من الدول
ُ -14
األعضاء؛ وأشارت اإلدارة إلى أن ذلك يحدث عادة في سنوات انعقاد الجمعية العمومية (تم تلقي نسبة  ٪96من
حصيلة االشتراكات المقررة في عام  ،2016ونسبة  ٪93.6في عام  .)2015وتراجع عدد الدول األعضاء التي
عليها مستحقات مدينة فقط عن االشتراكات المقررة للسنة الجارية إلى  16دولة ،مقابل  43دولة في عام .2015

 -15ويتعلق هذا التحسن ،وان كان بدرجة أقل ،بعدد الدول األعضاء التي عليها متأخرات لفترة تتجاوز السنة ،والتي
تراجعت إلى  35دولة ،مقابل  46دولة في عام  .2015وقامت بعض الدول األعضاء التي عليها متأخرات في
األجل الطويل بتصفية متأخراتها على مدار السنة؛ وقد فهمنا من اإلدارة أن هذا قد حدث الستعادة حقوق
التصويت في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية .وقد أبرمت دول أخرى اتفاقات جديدة مع المجلس في

المبرمة  12اتفاقاً ،وكان هناك
عام  2016من أجل تصفية متأخراتها .وفي نهاية السنة ،أصبح عدد االتفاقات ُ
طلبان إلبرام اتفاقين آخرين يجري تجهيزهما في الربع األول من عام  .2017كما تحسنت درجة تنفيذ االتفاقات
القائمة .وانخفض عدد البلدان التي لم تمتثل لالتفاقات التي أبرمتها (الفئة ألف) إلى  7بلدان ،مقابل  9بلدان في
عام  .2015وبلغ عدد البلدان التي تجاوزت متأخراتها ثالث سنوات ولم تبرم اتفاقات (الفئة باء)  15بلداً (مقابل

 18بلداً في عام .)2015

 -16وتُبين حالة االشتراكات المستحقة السداد حتى ( 2016/12/21والتي تشمل عام  )2016مبلغاً إجمالياً قدره

 16.1مليون دوالر كندي (بما في ذلك  1.9مليون نتيجة لسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي
فيما يتعلق بعنصر التقييم بالدوالر األمريكي) بالنسبة إلى  51دولة من الدول األعضاء .وكان المبلغ اإلجمالي

المستحق السداد حتى  2015/12/31هو  20.8مليون دوالر كندي (مع  2.9مليون دوالر كندي نتيجة لسعر
ويبين تفصيل االشتراكات المقررة وفقاً لسنة التقييم أن المبلغ
الصرف) بالنسبة إلى  89دولة من الدول األعضاءُ .
المستحق للسنة الحالية باإلضافة إلى السنتين الماضيتين قد تراجع بنحو الثلث في عام ( 2016من  11.5مليون
دوالر كندي في عام  2015إلى  7.4مليون دوالر كندي في عام  .)2016وال يزال هناك قاعدة من المساهمات
المقررة بالنسبة إلى عام  2012وما قبله ،وهو ما تُعد استعادته أم اًر أكثر صعوبة.
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 -17ويعتمد االستمرار في هذا االتجاه اإليجابي أيضاً على االلتزام المتواصل بتنفيذ مختلف األدوات التي أدرجتها
اإلدارة لزيادة المدة الزمنية المحددة للمدفوعات .وبهدف متابعة توصيتنا  ،2015/3قمنا بالتحقق من تنفيذ

اإلجراءات المحددة لتحصيل االشتراكات غير المسددة .ووجدنا ،على سبيل المثال ال الحصر ،أن كتب المنظمة

إلى الدول األعضاء كانت ترسل بانتظام (في يونيو وسبتمبر ونوفمبر) مبينة االشتراكات المستحقة السداد على
جميع الدول عن جميع السنوات المالية ،كما تضمن كتاب المنظمة في شهر نوفمبر االشتراكات المستحقة السداد

بناء على كشوف حسابات شهرية أُرسلت بالبريد
عن عام  .2017وأجريت كذلك عمليات متابعة فرديةً ،
اإللكتروني فقط إلى الدول األعضاء المستحق عليها اشتراكات غير مسددة مرفقة بفواتير بالمبالغ المستحقة
السداد .وأثبتت االتصاالت المخصصة أنها األداة األكثر فعالية لتسوية المتأخرات وزيادة المدفوعات.

المستحقات والسلف واألصول الجارية األخرى
تتكون المستحقات والسلف من :أ) جارية ( 19.9مليون دوالر كندي في عام  ،2016ما يعد تراجعاً بنسبة ٪5.7
-18
َّ
عن عام )2015؛ ب) غير جارية ( 0.3مليون في عام  ،2016متراجعة كذلك بنسبة  ٪21.0عن عام .)2015

 -19وتمثل المستحقات والسلف الجارية نسبة  ٪4.7من إجمالي األصول ،مقارنة بنحو  ٪5.0في عام  .2015وهي
تمثل ،على النحو الوارد في اإليضاح  ،3-2سلف للموظفين ومستحقات صادرة عن وكاالت األمم المتحدة وغيرها
من المبالغ المستحقة السداد الصادرة عن أنشطة توليد اإليرادات ،مثل مبيعات المنشورات ،واستئجار قاعات

المحاضرات ،والحيز المتاح للوفود.

 -20ويعرض مبلغ قدره  1.7مليون دوالر كندي في حساب األصول والخصوم الختامي تحت عنوان "أخرى" .وتراجعت
األصول الجارية األخرى في عام  2016بمبلغ قدره  0.4مليون دوالر كندي ( )٪ 17.2-مقارنة بعام 2015
فصالً بهذه القيم في اإليضاح .3-2
( 2.1مليون دوالر كندي) .وأوردت اإلدارة بياناً ُم َّ
المخزونات
 -21في نهاية عام  ،2016تم قيد المواد واإلمدادات المتعلقة بالمطبوعات والهدايا التذكارية والمواد المعفاة من الرسوم

الجمركية بقيمة صافية قدرها  0.51مليون دوالر كندي ،وذلك بانخفاض قدره  0.24مليون دوالر كندي

( ،)٪31.9-مقارنة بصافي قيمة  0.75مليون دوالر كندي عام  .2015وترد تفاصيل المخزونات في اإليضاح
 4-2والقيم المسجلة في البيانات المالية تتعلق بالمطبوعات ( 0.39مليون دوالر كندي في عام  )2016ومتجر
السوق الحرة ( 0.12مليون دوالر كندي).

 -22حصلنا على قوائم األصول وراجعناها ،وقارناها بقوائم العام السابق .وقمنا بالفحص المادي للمخزون على عينة
من المواد المسجلة في المخزونات .ولم يتم اكتشاف أي مشاكل كبيرة ،من شأنها أن يكون لها تأثير على
الحسابات في الموعد النهائي (.)2016/12/31
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نثمن الجهود التي بذلتها اإلدارة من أجل تسجيل المنتجات والتوفيق بين حركتها ،فإننا في اختبار أجريناه
 -23ونحن إذ ِّ
أثناء تدقيقنا ،الحظنا أن بعض نقاط الضعف المتبقية ال تزال قائمة .ونذكر من هذا المنطلق بأهمية تقديم
سجالت دقيقة عن الكميات الفعلية وعن القيمة السوقية العادلة للمخزون .وعمال بالتوصية رقم  4الواردة في

تقريرنا عن العام المالي  ،2015فيرجى الرجوع إلى المالحظة الواردة في جدول المتابعة (الملحق .)1

 -24ونشدد أيضاً على أنه ،فيما يتعلق بمراجعة حسابات متجر السوق الحرة التي أجراها مكتب التقييم والمراجعة
الداخلية في عام  ،2015ال يزال هناك  3توصيات من أصل  15توصية جارية.

مخزونات المواد االستهالكية على مستوى المكاتب اإلقليمية
 -25الحظنا خالل عمليات المراجعة التي أجريناها في بعض المكاتب اإلقليمية أن الموجودات لم يتم التحقق من
قابليتها لالستهالك بصورة منتظمة على جميع المواد .وعلى سبيل المثال ،تم إعداد جرد لقابلية المواد لالستهالك

في المخازن في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي فيما يتعلق فقط بأحبار الطباعة وليس

بمواد أخرى .وفيما يتعلق بهذا التقييد ،قامت إدارة المكاتب الميدانية باسترعاء انتباهنا إلى أن قيمة المواد وكمياتها
ليست ذات صلة من الناحية اللوجستية نظ اًر لحجم المكاتب.
مفصلة ،مقررة على مستوى المقر ،التي ربما تم توزيعها على
 -26ومع ذلك ،لم نعثر على أي إجراءات وقوائم تحقق
َّ

المكاتب اإلقليمية من أجل تقديم إرشادات دقيقة بشأن الحاجة إلى إجراء جرد للمواد االستهالكية على مستوى

المكاتب اإلقليمية.

االقتراح رقم :1
 -27لذا نقترح إعداد تحليل جدوى على الصعيد الداخلي ،من شأنه تقييم ما إذا كان من الممكن تبرير جرد المواد
االستهالكية أم ال في جميع المكاتب الميدانية .كما نقترح أن يضع المقر المعايير الالزمة من أجل تحديد متى

ينبغي إجراء عمليات الجرد للمواد االستهالكية على مستوى المكاتب اإلقليمية وتسجيلها في الحسابات في وقت
الحق.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
االقتراح مقبول .ستطلب اإلدارة من المكاتب اإلقليمية إجراء جرد لتحديد ما إذا كانت المواد االستهالكية هامة .وستدرج
اإلدارة أيضاً الضوابط المتعلقة بمسألة استهالك هذه المواد في دليل المكتب اإلقليمي.
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األصول غير الجارية
 -28بلغ إجمالي األصول غير الجارية  8.6ماليين دوالر كندي في  ،2016/12/31وهو أساساً المبلغ ذاته لعام
( 2015مع مجرد انخفاض طفيف قدره  0.04مليون دوالر كندي) .ويرد أساس تقييم األصول غير الجارية في
السياسات المحاسبية (اإليضاح .)1
 -29يتألف هذا العنوان من :أ) "الممتلكات والمنشآت والمعدات" التي تبلغ قيمتها  3.0ماليين دوالر كندي وتمثل
 ٪34.9من إجمالي األصول غير الجارية (بلغت قيمتها  2.4مليون دوالر كندي في عام  2015وكانت تمثل
 ٪28.1من إجمالي األصول غير الجارية)؛ ب) "االشتراكات المقررة المستحقة السداد من الدول األعضاء" ،التي
تبلغ  4.6ماليين دوالر كندي (حوالي  ٪52.7من األصول غير الجارية)؛ ج) "المستحقات المدينة والسلف" بقيمة
 0.3مليون دوالر كندي (انظر الفقرة )18؛ د) "األصول غير المادية" التي تبلغ  0.8مليون دوالر كندي ،أي

حوالي  ٪9.2من إجمالي األصول غير الجارية و ٪0.2من إجمالي األصول ( 0.9مليون دوالر كندي في عام
 ،2015أي ما يعادل  ٪10من إجمالي األصول غير الجارية) .ويرد توضيح للعناوين المذكورة أعاله في
اإليضاحات  5-2و 2-2و 3-2و 6-2من التقرير ،على التوالي.
الممتلكات والمنشآت والمعدات
 -30أظهر العنوان "الممتلكات والمنشآت والمعدات" قيمة مقدارها  3.0ماليين دوالر كندي ،وهي القيمة الصافية في
 2016/12/31من التكلفة المرسملة من "األثاث والتجهيزات" ( 0.1مليون دوالر كندي) ،ومعدات تكنولوجيا
المعلومات ( 0.4مليون دوالر كندي) ،وتجهيزات المكاتب ( 0.3مليون دوالر كندي) ،والمركبات اآللية (0.3

مليون دوالر كندي) ،والتحسينات المزمع إدخالها على الممتلكات المستأجرة ( 1.5مليون دوالر كندي) ،واآلليات
( 0.3مليون دوالر كندي) ،والتحسينات المدخلة على الممتلكات المستأجرة (األعمال الجارية) ( 0.1مليون دوالر
كندي) .وبلغت عمليات االقتناء خالل العام  1.4مليون دوالر كندي ،وبلغت قيمة اإلهالكات  0.8مليون دوالر
كندي ،ويمكن تتبعها في الحسابات المخصصة في بيان األداء المالي .وأوردت اإلدارة وصفاً في اإليضاح .5-2

إدارة األصول الثابتة على المستوى اإلقليمي
 -31أثناء الزيارة التي قام بها مراجعو الحسابات الفرنسيون ومكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى مكتب أوروبا وشمال
األطلنطي في ديسمبر  ،2015وباإلشارة أيضاً إلى المالحظات التي أثاروها في السابق ،أشير إلى أن بعض
األصول لم تكن مسجلة في سجل األصول .وفي التقرير المطول الملحق بشهادة اإليكاو للسنة المالية 2015

( ،)C-WP/14468 – Addendum No. 2وعلى الرغم من االعتراف بالمبادرات التي اتخذتها اإلدارة مؤخ اًر في هذا
المجال (ال سيما التعليمات اإلدارية الجديدة التي صدرت في ديسمبر  ،)2015قمنا بتقديم بعض التوصيات.

وتابعنا هذه التوصيات (يرجى االطالع على الملحق  )1في أثناء مراجعتنا للحسابات في مكتب أمريكا الشمالية

وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي.
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سجل األصول المحفوظ في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وقرار المقر بشأن الحد األقصى
 -32يحتفظ في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بسجلين منفصلين من سجالت األصول
الثابتة ،يشمالن جميع مواد المعدات واألثاث والتجهيزات ،وما إلى ذلك ،وهما:
أ) السجل الذي طلبته اإلجراءات الداخلية لإليكاو ،حيث تسجل فيه جميع المواد التي تتجاوز سقف  200دوالر
كندي؛ ويمثل هذا المبلغ السقف المتعارف عليه في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي
في تاريخ مراجعتنا للحسابات.
ب) سجل معين تحتفظ به اإلدارة المحلية لجميع المواد التي تقل قيمتها عن  200دوالر كندي.
 -33احتفظ المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بسجالت الجرد في سجالت األصول
الثابتة ،في جداول بيانات إكسيل ،وذلك في الوقت الذي أجرينا فيه مراجعتنا للحسابات (أكتوبر  .)2016وفي
مؤتمر هاتفي مع وحدة إدارة المبنى والخدمات العامة ُعقد في فبراير  ،2017أوعز المقر إلى المكتب اإلقليمي
ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بكيفية بدء العمل على الجرد باستخدام ماسح الباركود وشرح له
التعليمات الجديدة المدرجة في البوابة اإللكترونية (الموقع اإللكتروني على اإلنترنت) .ومع ذلك ،أجري هذا العمل
باستخدام ماسح الباركود ،على النحو المشار إليه أعاله ،بعد مراجعتنا للحسابات في المكتب اإلقليمي ألمريكا
الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي؛ ولذا ال يمكننا التوصل إلى استنتاج ما إذا كانت عملية الجرد قد
أجريت بصورة صحيحة أم ال.
 -34وقد أبلغتنا إدارة المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي ،في أثناء المؤتمر الهاتفي
ذاته المشار إليه أعاله ،أنهم تعلموا أنه ينبغي تسجيل جميع المواد المشار إليها أعاله والتي تتجاوز حد 300
دوالر كندي ،وهو قرار مختلف عن القرار السابق (المواد التي تتجاوز حد  200دوالر كندي).
 -35وفيما يتعلق بالنقطة ب) ،فقد علمنا من إدارة المكتب اإلقليمي أن هذا السجل يكتسب أهمية على الصعيد
التشغيلي ،وأنه ال يستخدم إال لألغراض الداخلية.
 -36وفيما يتعلق بالنقطة أ) ،يجدر النظر في النقطتين التاليتين:




نظ اًر إلى تقلبات أسعار الصرف ،يمكن إدراج مادة معينة في سجل المكتب اإلقليمي في تاريخ محدد ،وقد ال
تسجل مادة مماثلة في تاريخ الحق .وفي وقت مراجعتنا للحسابات كان معدل صرف  200دوالر كندي يعادل
 2.970بيزو مكسيكي.
تُسجل األصول ذات القيمة المنخفضة تحت الحد األقصى في المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا
الوسطى ومنطقة الكاريبي (راجع النقطة (ب) ،أعاله) ،وان لم يكن على نحو منتظم ،في حين أنه بحسب
تقريرنا لمراجعة الحسابات لعام ( 2015انظر التوصية رقم  ،)2015/5لم تكن األصول التي هي دون الحد
األقصى مسجلة ال في المقر وال في مكتب أوروبا وشمال األطلنطي؛ ولذلك ،من الصعب تقييم أي من فئات
األصول المنخفضة القيمة ذات صلة بالمجموع.

 -37وأدت التعليمات اإلدارية المعتمدة في ديسمبر  2015إلى تعديل الحد إلى  300دوالر كندي فيما يتعلق بتسجيل
األصول المنخفضة القيمة في نظام إدارة المخزون .وباإلضافة إلى ذلك ،ففي المقر ،اعتبا اًر من تاريخ
 ،2010/1/1يجب رسملة واستهالك أي صنف تتجاوز قيمته منفرداً مبلغ  3 000دوالر كندي أو أي أصول
مجمعة تتجاوز قيمتها مبلغ  25 000دوالر كندي ،وفقاً لشروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
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التوصية رقم :2
-38

أوصينا في توصيتنا رقم " 2015/5بأن تسجل جميع األصول ،ال سيما األصول التي لم يسبق لها أن أدرجت

في نظام إدارة الموجودات ،بصرف النظر عن قيمتها"؛ ولذا ،ونظ اًر إلى أنه على المستوى اإلقليمي يعد تسجيل ورصد

جميع األ صول بغض النظر عن قيمتها أداة من األدوات الهامة للرقابة اإلدارية الرئيسية (قد تكون القيمة المحلية التي
تعادل  300دوالر كندي مجدية حقاً في بعض المكاتب اإلقليمية) ،نوصي مجدداً بأنه يجب أن تكون جميع األصول
مسجلة في نظام إدارة المخزون (فنظام الباركود الجديد والبرمجيات الجديدة يسهالن لوجستية المخزون وتوقيته) ،مع

األخذ في االعتبار أيضاً أن خفض الحد األقصى قد يعزز الرقابة على األصول الثابتة.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
نــوقش أمــر الحــد المطبــق لرســملة الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات ( 3 000دوالر كنــدي) مــع مراجعــي حســاباتنا الخــارجيين
الســابقين واتفــق فــي هــذا الشــأن .وأجرينــا تحلــيالً للعالقــة بــين التكلفــة والمنفعــة (جــدوى التكلفــة) ،وخلُصــنا إلــى أن تعقــب عــدد
كبير من األصناف التي تتراوح قيمتها بين  300دوالر كندي و 2 999دوال اًر كندياً أم اًر يتطلب من الجهد واسـتثمار المـوارد

ما ال يتناسب مع قيمة هذه األصناف .ومع ذلك ،فإننا سنقبل توصيتكم وسـنقوم بتعقـب األصـول التـي تتـراوح قيمتهـا بـين

 2 000دوالر كندي و 3 000دوالر كندي في وحدة األصول الثابتة.

وباإلضــافة إلــى ذلــك ،نــود أن نشــير إلــى التعليمــات اإلداريــة المتعلقــة بــإدارة الممتلكــات والمنشــآت والمعــدات المؤرخ ـة فــي
 ،2015/12/22والتي تحـدد حـداً أقصـى قيمتـه  300دوالر كنـدي (الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات  )2-2مـن أجـل جميـع
أصــول المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميـة ،إذ أن توســيم جميــع األصــول التــي تقــل قيمتهــا عــن  300دوالر كنــدي لــن يكــون

مجدياً من حيث التكلفة للمنظمة .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن وضع عالمات علـى جميـع األصـناف لـيس مـن الممارسـات ،وال

من أفضل الممارسات ،التي تتبعها منظمات األمم المتحدة األخرى .ونحن ندرك أن بعـض المكاتـب اإلقليميـة تتعقـب أصـوالً

تقل قيمها عن  300دوالر كندي ،وما داموا قادرين على القيام بذلك ،فنحن نشجعهم على مواصلة اتباع هذه الممارسة.
يتعين االرتقاء بالدقة في قيد األصول في المقر وعلى مستوى المكاتب الميدانية

 -39فيما يتعلق بعمليات المراجعة ذات الطابع العشوائي ،وجدنا أن بعض األصناف المخصصة للموظفين لم تكن
موجودة في مكاتب الموظفين .وفهمنا من اإلدارة أنها ليست في مكانها ،ال في المقر وال على مستوى المكاتب

اإلقليمية ،وأن هناك إجراء محدد ينبغي للمسؤولين إعالنه أو طلب اإلذن بموجبه عند استخدامهم األجهزة

الشخصية خارج محيط المكتب اإلقليمي ألغراض تتعلق بالبعثة أو ألغراض أخرى.
 -40وعلى سبيل المثال ،ال تُتبع ممارسة التوقيع على "تصريح نقل داخلي" في كل مرة يجري فيها نقل صنف ما من
مكانه أو حائزه إلى مكان أو حائز آخر .ومع ذلك ،فعلى الرغم من أنه يمكننا اعتبار أن هذا "التصريح" ليس
ضرورياً في حالة المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي ،نظ اًر إلى محدودية حجم
المكتب ذاته ،إال أنه على مستوى المقر ،فإذا لم تُرصد هذه المسألة باستمرار ،فقد يصل األمر إلى استحالة اقتفاء
أثر السجل الخاص بأصول معينة.
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 -41وبالتالي ،فإن بعض المواقع وبعض الحائزين المشار إليهم في سجل األصول ،سواء في المقر أو على مستوى
المكتب اإلقليمي ،قد تغيرت مواقعهم بالنسبة إلى جرد عام  .2015ونحن اعتبرنا أن يمكن اكتشاف حركات النقل
الداخلية هذه بانتظام في نهاية عملية الجرد السنوية ،غير أن اإلدارة قد أبلغتنا أن عملية الجرد المادي تُجرى مرة
كل ثالث سنوات.
 -42ونشدد على أهمية دقة الجرد وفقاً لقواعد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام .ومن الضروري أن يتبع
المسؤولون في كل قطاع من القطاعات بشكل دقيق اإلجراءات المعنية ،فيما يتعلق بتسجيل وجود بعض

األصناف وحركات نقلها ،وتقييم قيمها على نحو صحيح .كما نشدد على حقيقة أن سجل األصول الدقيق ليس

مهماً بالنسبة إلى القيمة المسجلة في البيانات فحسب ،وانما يشكل أيضاً أداة هامة ترمي إلى إدارة األصول بكفاءة
وفعالية.

التوصية رقم :3
-43

نوصي في هذا الشأن بأن ترقى اإلدارة بجهودها المبذولة لالعتراف باألصول الثابتة الموجودة في اإليكاو

وتصنيفها ورسملتها ،من أجل أن تحصل على سجل أدق لنقل األصول ،وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
وتنفيذ العمليات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين اإلدارات المختلفة.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
التوصية مقبولة نظ اًر إلى حاجة المنظمة إلى تعزيز تتبع األصول التي يجري نقلها.
وقسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات بصدد تطبيق استمارة نقل
األصول أو تغيير موضعها من أجل التمكن من تتبع حركة جميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو غير
المرتبطة بها وذلك لتستخدمها جميع إدارات اإليكاو ومكاتبها.

تستحق "إدارة األصول الثابتة" المزيد من أوجه التنفيذ
بناء على المراجعة التي أجريت هذا العام ،ووفقاً لما ورد في الفقرة السابقة ،لم نجد مؤش اًر واضحاً على حالة
-44
ً
األصول الثابتة في سجل األصول أو قواعد البيانات الداعمة األخرى (مثل "فعَّال" ،أو "غير مستخدم" ،أو
"يستخدم جزئياً" ،وما إلى ذلك) .وليس هناك أيضاً أي دليل واضح على تخصيصها بشكل محدد إلى الموظفين،
كما أنه ال يوجد رصد لما إذا كان استخدام الموظفين لهذه األصناف المخصصة لهم يسير على نحو مناسب

وفعَّال.
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التوصية رقم :4
 -45نرى أنه يتعين االرتقاء أكثر بإطار إدارة األصول ،ولذا نوصي بأن تقوم اإلدارة بما يلي )1( :النظر في جدوى
تقييم حالة األصول ومستوى استخدامها؛ ( )2الرصد الدوري لتقادم األصناف ،وكذلك بهدف تقييم دقة سجل األصول؛
( ) 3التوسع في تطبيق هذه العمليات واإلجراءات لكي تشمل جميع إدارات اإليكاو ومكاتبها اإلقليمية.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
ستُبذل جهود متواصلة لالرتقـاء بدقـة سـجل األصـول فـي حـين أن إجـراء الجـرد والتقيـيم الشـامل للمخـزون يـؤدى علـى أسـاس
منتظم ،وليس لدى المنظمة ما يكفي من المصادر إلجراء رصد مركزي ومستمر لحالة جميع األصول ومستوى استخدامها.
وباإلضـافة إلــى إجـراء الجـرد الــدوري للمخــزون ،فـإن قســم خــدمات المـؤتمرات واألمــن والخــدمات العامـة التــابع إلدارة الشــؤون
اإلدارية والخدمات بصدد تطبيـق اسـتمارة نقـل األصـول أو تغييـر موضـعها مـن أجـل الـتمكن مـن تتبـع حركـة جميـع األصـول
المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو غير المرتبطة بها وذلك لتستخدمها جميع إدارات اإليكاو ومكاتبها.

تعزيز الضوابط على األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات
بناء على المراجعة التي أجريت هذا العام ،ووفقاً لما ورد في الفقرة  44السابقة بشأن "إدارة األصول" ،وفي عينتنا
-46
ً
المحدودة ،وجدنا أنه يتعين إيالء اهتمام خاص باألصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بما يلي)1( :
رصد تقادمها وعمرها االستهالكي المرتبط بذلك؛ ( )2أن تكون األدوات المخصصة للموظفين مالئمة من الناحية
التكنولوجية؛ ( )3المعلومات المتعلقة بالسالمة واألمن نظ اًر لسهولة تعرض األجهزة المحمولة للضياع أو السرقة؛

( )4رصد االستخدام السليم األصول الذي يتسم بالكفاءة والفعالية (مثل "فعَّال" ،أو "غير مستخدم" ،أو "يستخدم
جزئياً" ،وما إلى ذلك).
 -47الحظنا ،على سبيل المثال ،أثناء مراجعتنا لمكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي ،أنه تم تسليم
بعض األجهزة المحمولة في عامي  2011و 2013مباشرة إلى المكتب اإلقليمي بعد انعقاد الجمعية العمومية.

صصت من المقر دون طلب رسمي من مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة
وكانت هذه األجهزة قد ُخ ِّ
الكاريبي (وعلى سبيل المثال" ،االعتراف بالحاجة إليها") ،وفي بعض الحاالت لم يجر استخدامها على اإلطالق،

على الرغم من أنها ال تزال صالحة لالستخدام .ونتيجة لذلك ،وفي الوقت الذي قمنا فيه بزيارتنا األولى في أكتوبر
 ،2016أدرجنا بعضاً من هذه األجهزة في قائمة أوردناها في المرفق جيم ("األصناف المطلوب الموافقة على
شطبها") .وأكدت لنا اإلدارة أنه سيجري شطب هذه األصناف خالل عام .2017
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التوصية رقم :5
 -48نوصي بتطبيق إدارة األصول الخاصة باألدوات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات بشكل أجدى وفي أقرب وقت
ممكن وفقاً للتوصية رقم  ،4ال سيما أن األجهزة المحمولة )1( :تخضع للرصد الدقيق في جميع مراحل عملها من
الناحية الفنية؛ ( )2ال يجري تخصيصها إال بعد "االعتراف بالحاجة إليها" (تُعد وفقاً إلجراء محدد) .وذلك بغية تفادي
شطب هذه األجهزة بينما ال تزال صالحة لالستخدام ،أو تفادي تركها دون استخدام ،على الرغم من االستمرار في
شراء أجهزة مشابهة لها.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
التوصية مقبولة .وقد نفَّذ قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالفعل نظاماً إلدارة األصول المرتبطة بتكنولوجيا
المعلومات في إطار نشر النظام القياسي إلدارة مكتبة البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات .ويحتفظ قسم تكنولوجيا
تحصل عليها منذ عام .2014
الم َّ
المعلومات واالتصاالت في المقر بسجل لجميع األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ُ
تحصل عليها قبل عام
الم َّ
وسيجري التوسع في تطبيق هذا النظام ليشمل تسجيل األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ُ
 ،2014وسُي َّ
وسيطلب من المستخدمين تقديم استمارة لدعم حيازة األصول المرتبطة
وزع أيضاً على المكاتب اإلقليميةُ .
بتكنولوجيا المعلومات التي ستضاف إلى قاعدة بيانات األصول المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

الحاجة إلى مراجعة معامالت استهالك قيمة الموجودات
 -49في السياسات المحاسبية (اإليضاح  1للبيانات المالية) ،تصف الفقرة التي تتناول الممتلكات والمنشآت والمعدات
فئات توزيع األصول الخاصة باإليكاو ،ومتوسط أعمارها االستهالكية المرتبطة بها.

 -50الحظنا أثناء مراجعة الحسابات التي قمنا بها أن متوسط األعمار االستهالكية المحددة في سياسة اإليكاو ال
يتماشى دائماً مع الوثيقة "إطار سياسة األمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام" (الفقرة  2-13وما

يليها في الطبعة الثانية) .وبالتالي ،فقد يتعين إدخال تعديالت على بعض الفئات ومتوسط األعمار المرتبط بها،

وفقاً لذلك.
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التوصية رقم :6
 -51في هذا الصدد ،ونظ اًر إلى أن العمر االستهالكي الذي تعتمده اإليكاو يندرج في معظم الحاالت ضمن النطاقات
المعتمدة في منظومة األمم المتحدة ،فإننا نوصي بأن تقوم اإلدارة بمراجعة جدوى التكلفة الخاصة بتغير متوسط
األعمار في مختلف الفئات وعمليات االستهالك المرتبطة بها بحسب "الحدود القصوى" وفقاً للممارسات المتبعة في
منظومة األمم المتحدة ،ال سيما بهدف تمديد العمر االستهالكي لبعض الفئات المحددة .وقد يستلزم األمر تعديل
صافي القيمة الدفترية عند تحديث الفئات.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
التوصية مقبولة .إذ تم تحديد العمر االستهالكي بعد مناقشة مع قسم خدمات المؤتمرات واألمن والخدمات العامة التابع
إلدارة الشؤون اإلدارية والخدمات ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ولكن سيجرى تحليل جدوى التكلفة (وتأثيرها
المحتمل) الخاصة باستخدام "الحدود القصوى" المتوقعة في منظومة األمم المتحدة.

شطب األصول
 -52في إطار عينتنا المحدودة ،وجدنا أثناء مراجعتنا للحسابات في مكتب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة

الكاريبي أنه قد أعيد استخدام أحد األصناف المدرجة ضمن "األصناف المطلوب الموافقة على شطبها في المرفق

(ج) لعام ( ،" 2015على سبيل المثال ،حاسوب مكتبي) .وفهمنا من اإلدارة أن "نهاية العمر االستهالكي" (على
سبيل المثال ،انقضاء مدة االستهالك) ،ال سيما فيما يتعلق بمعدات تكنولوجيا المعلومات"ُ ،ي ِّ
عجل" بالتخلص من
األصناف ،ويبدو أن المقر لم يوفر إجراءات محددة قد تساعد على إعادة تقييم العمر االستهالكي عندما يكون

من الممكن االستمرار في استخدام أحد األصناف بعد انقضاء مدة استهالكه.

 -53وفي هذا الصدد ،أصدرنا في العام الماضي توصية (التوصية  ،2015/6انظر الملحق  )1بشأن الحاجة إلى
تعزيز اإلجراءات المتعلقة بشطب األصناف.
 -54ومن وجهة نظر إدارة األصول ،فإننا نعتبر أنه من المناسب إتاحة المعلومات لجميع اإلدارات والمكاتب اإلقليمية،
قبل شطب األصول ،من أجل اتخاذ قرار بشأن اإلبقاء على األصناف المجدية من حيث جدوى التكلفة قبل شراء

أصناف تعادلها.
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االقتراح رقم :2
 -55نتيجة لما ورد في توصيتنا رقم  6أعاله ،نقترح )1( :أنه يمكن تعزيز إدارة األصول فيما يتعلق بالتخلص من
األصول ،ال سيما من خالل تقييم ما إذا كان من الممكن متابعة استخدام األصول بعد انتهاء عمرها التقديري عند
انقضاء مدة استهالكها؛ ( )2النظر ،رهناً بتقييم جدوى التكلفة ،في إمكان تبادل األصول بين اإلدارات والمكاتب
اإلقليمية ،قبل اتخاذ قرار بشراء أحد األصناف الجديدة.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
اقتراح مقبول جزئياً .فمن الناحية السياسية ،ال يزال العمر االستهالكي هو المؤشر الرئيسي لقيمة األصول واستحقاق
شطبها .أما من الناحية العملية ،يجري استخدام المواد التي ال تزال صالحة لالستخدام حتى تفقد صالحيتها.
وحدد أن نقل المواد بين المكاتب اإلقليمية الثمانية والمقر لن يكون مجدياً من حيث التكلفة فيما
أُجري تقييم لجدوى التكلفةُ ،
يتعلق بالمنظمة ،وذلك نتيجة للتكاليف ،واالحتياجات اإلقليمية ،والقضايا المتعلقة بسالمة البيانات ،وشروط النقل.
األصول غير المادية
 -56بلغت قيمة األصول غير المادية ،في عام  ،2016مبلغاً قدره  0.8مليون دوالر كندي ،حيث تراجعت بنحو 0.1

مليون دوالر كندي ( ،)٪ 8.5-بالمقارنة مع عام  0.9( 2015مليون دوالر كندي)؛ وتم تتبع القيم المرتبطة
باالستهالك في بيان األداء المالي .ويرد بيان التفاصيل في اإليضاح .6-2

الخصوم
 -57بلغ مجموع الخصوم  494.4مليون دوالر كندي في عام  ،2016بتراجع قدره  11.8مليون دوالر كندي (2.3-
في المائة) بالمقارنة مع القيمة المسجلة في عام  506.2( 2015ماليين دوالر كندي) .وتتكون الخصوم من:
أ)

الخصوم الجارية التي تبلـغ  352.0مليـون دوالر كنـدي ،مـا يمثـل  ٪71.2مـن مجمـوع الخصـوم (كانـت تمثـل

في عام  2015نسبة  ٪70.5بمجموع بلغت قيمته  357.1مليون دوالر كندي)؛

ب) الخصوم غير الجارية ،التي يبلغ مجموعها  142.4مليـون دوالر كنـدي ،وتتكـون فقـط مـن الخصـوم األكتواريـة
المتعلقة باستحقاقات الموظفين ،بما يمثل  ٪28.8من مجموع الخصوم (كانت الخصوم غير الجاريـة فـي عـام

 2015تمثل حوالي  ٪29.5بمجموع بلغت قيمته  149.1مليون دوالر كندي).
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الخصوم الجارية
 -58بلغ مجموع الخصوم الجارية  352.0مليون دوالر كندي في عام  ،2016بتراجع قدره  5.1ماليين دوالر كندي
( )٪1.4-بالمقارنة مع عام  357.1( 2015مليون دوالر كندي) ،وتتكون من:
أ)

"إيـرادات مسـبقة" يبلـغ مجموعهــا  312.6مليـون دوالر كنـدي فــي عـام  320.3( 2016مليـون دوالر كنــدي
في عام  ،)2015بتراجع بنسـبة  .)٪2.4وهـذه تمثـل حـوالي  ٪88.8مـن الخصـوم الجاريـة ونسـبة ٪63.2
من مجموع الخصوم ،التي تتكون أساساً من التبرعات لمشاريع التعاون الفنـي ( 291.0مليـون دوالر كنـدي
فــي عــام  .)2016ويــرد أســاس تقيــيم اإليـرادات المســبقة فــي السياســات المحاســبية الرئيســية (اإليضــاح .)1
وقدمت اإلدارة تفصيال لمكونات هذه القيم في اإليضاح 8-2؛

ب) "الحسابات الدائنة وااللتزامات المستحقة"ُ ،س ِّجلت بمبلغ  29.6مليـون دوالر كنـدي فـي عـام 27.9( 2016
مليــون دوالر كنــدي فــي عــام  ،2015بزيــادة نســبتها  ،)٪6.4مــا يمثــل  ٪8.4مــن الخصــوم الجاريــة .وتقــدم
اإلدارة وصفاً في هذا الخصوص في اإليضاح 9-2؛
ج) "اس ــتحقاقات الم ــوظفين"ُ ،سـ ـ ِّجلت بمبل ــغ  8.3ملي ــون دوالر كن ــدي بزيـ ــادة ق ــدرها  1.1مليـــون دوالر كنـ ــدي
( 14.9ف ــي المائ ــة) بالمقارن ــة م ــع ع ــام  7.2( 2015مالي ــين دوالر كن ــدي) .انظ ــر الفقـ ـرة المح ــددة أدن ــاه
لالطالع على مزيد من االعتبا ارت؛
د)

"أرصدة للحكومات المتعاقدة/موردة الخدمات" التي تبلـغ  1.5مليـون دوالر كنـدي وتمثـل  ٪0.4مـن مجمـوع
الخصوم الجارية ( 0.5في المائة في عام .)2015

الخصوم غير الجارية
 -59يرتبط مجموع الخصوم غير الجارية "باستحقاقات الموظفين" فقط؛ وقد بلغت  142.4مليون دوالر كندي في عام
 2016بتراجع قدره  6.7مليون دوالر كندي ( 4.5-في المائة) بالمقارنة مع عام  149.1( 2015مليون دوالر

كندي) .ويرد أساس تقييم الخصوم غير الجارية في اإليضاح  .10-2وعالوة على ذلك ،فوفقاً للمعايير
المحاسبي ــة الدوليـ ـ ــة للقطــاع العــام فقد كشفـ ــت اإلدارة عن حساسي ـ ـة افتراض ـات االتجاهـ ـ ــات الواردة في اإليضاح

.2-10-2
استحقاقات الموظفين
 -60ترد استحقاقات الموظفين في البيانات المالية تحت بند "الخصوم الجارية" بمبلغ  8.3ماليين دوالر كندي وتحت

"الخصوم غير الجارية" ،بقيمة قدرها  142.4مليون دوالر كندي ،على النحو الموجز في الجدول أدناه .بتراجع في

إجمالي الخصوم (الجارية وغير الجارية) قيمته  5.6ماليين دوالر كندي.
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الخصوم

الجارية
غير الجارية
المجموع

المكونات

خطة ما بعد التقاعد (التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة)
انتهاء الخدمة – العطلة السنوية
انتهاء الخدمة – استحقاقات العودة إلى الوطن
استحقاقات أخرى للموظفين خاصة بالخبراء الدوليين
المجموع

السنة (بماليين الدوالرات الكندية)

التباين 2014-2015
بماليين
٪

2016

2015

8.3
142.4
150.7

7.2
149.1
156.3

1.1
6.75.6-

124.3
8.8
14.9
2.7
150.7

129.8
8.8
15.2
2.5
156.3

5.50.0
0.30.2

الدوالرات الكندية

٪15.3
٪4.5٪3.6٪4.2٪0.0
٪2.0٪8.0

 -61تفسر اإلدارةُ ،في اإليضاح  ،10-2التراجع في إجمالي قيمة هذه االلتزامات مقترنة باإلفصاح ،ويرد أساس تقييم
الخصوم غير الجارية في السياسات المحاسبية (اإليضاح  ،1الفقرات .)33-30
الخصوم الناتجة عن االستحقاقات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة والعطَل والمنح
 -62كما ورد في الجدول أعاله ،فإن التراجع في القيمة اإلجمالية لهذه الخصوم يقابل بالتمام تقريباً قيمة التراجع في
"التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة" ( 5.5ماليين دوالر كندي من  5.6ماليين دوالر كندي) .وتعزى هذه

الخصوم إلى خسائر أو مكاسب أكتوارية ،وقام بحسابها خبير أكتواري اختارته اإلدارة ( ،)AON Hewitوفقاً
لالفتراضات األكتوارية التي أبلغت عنها اإلدارة في اإليضاح .3-10-2

 -63تأخذ هذه االفتراضات بعين االعتبار عناصر مثل معدل الخصم على سندات الحكومة الكندية طويلة األجل ،ذات
العائد بتاريخ  ،٪ 2.40( ،2016/12/31وكانت  ٪2.20في عام  ،)2015وسعر الصرف بين الدوالر األمريكي
والدوالر الكندي ( 1.354 : 1.00في عام  ،2016وكان  1.385 : 1.00في  .2015وامتثاالً للمعايير
المحاسبية الدولية للقطاع العام  ،25فقد أفصحت اإلدارة في الفقرة  2-10-2من اإليضاحات عن تحليل

للحساسية يتعلق بمعدل الخصم.
 -64على الرغم من أننا قد الحظنا انخفاضا في الخصوم األكتوارية المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،فإن

ذلك ال يعزى إلى التدابير الهيكلية التي اعتمدت لخفض العجز التمويلي ،وانما فقط إلى التحسنات في

االفتراضات المالية.
 -65في عام  ،2016قدمنا إلى المجلس تقرير مراجعة األداء بشأن فعالية التدابير التي اتخذتها إدارة االيكاو لخفض
الخصوم المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة .وقد أخذت هذه المراجعة في االعتبار أيضاً منظور

السيناريو طويل األجل ،وهو مبين في االستعراض األكتواري الكامل الذي كلفت اإلدارة بإجرائه ،متضمن ًا تنفيذ

توصيتنا رقم .2014/3
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 -66استناداً إلى الدراسة التي أجراها الخبير األكتواري الذي اختارته اإليكاو ،وبدعم من التحليل الذي أجراه خبراؤنا
األكتواريون ،فقد عالجنا بعض النقاط التي قد تُضعف ،في األجل الطويل ،فعالية التدابير المقترحة لخفض خصوم
خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،وأصدرنا ثالث توصيات لم تؤثر في الحقوق المكتسبة.

 -67تعلقت التوصية األولى على وجه الخصوص بإمكان تسديد قسط يتناسب مع حجم ا
الرتب أو معاش التقاعد ،بدالً
من القسط المرتبط بالوظيفة (من الفئة الفنيين أو فئة الخدمات العامة) .ورأت التوصية الثانية أن التغطية الصحية
حملة على ميزانية االيكاو) كانت باهظة الكلفة وال ترتبط باحتياجات الخدمة؛ لذلك ،فقد كان
(الم َّ
العالمية للمتقاعد ُ
من المنطقي أن تضمن اإليكاو تغطية بلد اإلقامة فقط.
 -68في خطة العمل التي أرسلها مكتب التقييم والمراجعة الداخلية عن حالة تنفيذ توصياتنا ،تعتبر اإلدارة أن هاتين

التوصيتين مغلقتين بدافع أن "كال الخيارين قد قوبال بمعارضة قوية من ممثلي رابطة موظفي منظمة الطيران

المدني االيكاو والمتقاعدين ،الرابطة الكندية للموظفين المدنيين الدوليين السابقين ،العضو في اتحاد رابطات
الموظفين المدنيين الدوليين السابقين ،نظ ارً ألنهما يؤثران في تقسيم أقساط التأمين الصحي بين المنظمة
والمشاركين .ورأى ممثلو الموظفين والمتقاعدين ذلك من المزايا المرتبطة بعملهم في االيكاو وأنهم يتوقعون بقاءه

دون تغيير في المستقبل .وعُرض هذا الموقف على المجلس في دورته الثامنة بعد المائتين والحظه المجلس".

 -69نالحظ أن "التوقع" ليس "حقاً مكتسباً"؛ وعالوة على ذلك ،فإننا نشير أيضاً إلى أن الخبير األكتواري كان قد اقترح
في الخطوة األولى من الدراسة األكتوارية اتخاذ تدابير أشد صرامة كان من شأنها أن ِّ
تعجل بشكل كبير من خفض

العجز في تمويل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة .غير أن هذه التدابير لم تقبل ،ألنها خفضت أيضاً الحقوق
المكتسبة .ولهذا السبب ،فقد أجرى الخبير األكتواري خطوة ثانية من الدراسة من أجل اقتراح تدابير بديلة ،على

الرغم من أنها ستكون أقل فعالية في خفض قيمة الخصوم .والتوصية الوحيدة التي ال تزال "مستمرة" هي التوصية
المتعلقة بحافز "االنسحاب االختياري" ،وهو خيار ليس له سوى تأثير ضئيل جداً في العجز التمويلي.
 -70في ضوء ما ذكر أعاله ،فإن رأينا هو أنه ينبغي أن ُيجري الخبير األكتواري دراسة جديدة ،لتقييم متى يكون
للخصوم األكتوارية تأثير في قدرة اإليكاو على االستمرار كمنشأة عاملة في ظل التدابير المعتمدة (عرض خيار
"االنسحاب االختياري" من خطة التأمين الصحي ،ورفع سن التقاعد إلى  65سنة) ،ونظ اًر ألن ذلك أيضاً هو

إعالن محدد اإلدارة ُمطالبة بإجرائه وقت عرض القوائم المالية ،وذلك بموجب الفقرات ( 2و 3وأ )2من المعيار

 570من المعايير الدولية لمراجعة الحسابات ،وكذلك الفقرتان  33و-34ب من المعيار  700من المعايير
الدولية لمراجعة الحسابات.
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التوصية رقم :7
 -71نوصي بإجراء دراسة أكتوارية جديدة لتقييم مدى وتوقيت تأثير الخصوم األكتوارية المتعلقة بالتأمين الصحي بعد
انتهاء الخدمة في قدرة االيكاو على مواصلة نشاطها األساسي كمنشأة عاملة ،وذلك بعد تنفيذ التدابير الحالية التي
نظرت فيها اإليكاو.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
التوصية مقبولة .فبمجرد االنتهاء من تنفيذ عرض خيار "االنسحاب االختياري" ومعرفة معدل قبوله ،ستُجرى دراسة أكتوارية
جديدة لتقييم األثر الحقيقي لهذا الخيار في خفض التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ومدفوعات االستحقاقات.
وفيما يتعلق بقضية االستمرار كمنشأة عاملة ،فإن االعتقاد بأن اإليكاو سوف تتوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة يعني
ضمناً أن الدول األعضاء سترفض الوفاء بالتزاماتها في المستقبل ،وهذا االفتراض ال يدعمه المجلس.

القيمة السلبية لصافي أصول االيكاو تتأثر بالخصوم األكتوارية .واستناداً إلى افتراضات االيكاو ،فإن قيمة الخصوم
صحيحة جوهرياً.
 -72يمثل مبلغ الخصوم األكتوارية ( 142.4مليون دوالر كندي)  ٪ 28.8من إجمالي الخصوم ( 494.4مليون دوالر
كندي) وله تأثير على صافي أصول االيكاو.
 -73يقع اختيار االفتراضات األكتوارية على عاتق اإلدارة وحدها .أما مراجع الحسابات الخارجي فيتحقق من معقوليتها
واتساقها مع المعيار  25من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومع السنوات السابقة ،ويصادق عليها.

 -74كما في السنة الماضية ،بالنسبة لهذا الموضوع المحدد ،فقد استفاد فريقنا من مجموعة من الخبراء األكتواريين
العموميين ،وخبير في االستحقاقات االجتماعية .وأجروا استعراضاً لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بسنة ،2016

التي نوقشت مع اإلدارة على النحو الواجب .ووجدنا أن هذه االفتراضات متماشية مع االتجاهات والمعدالت

االقتصادية ومتسقة أيضاً مع البيانات المتاحة لدى االيكاو في وقت مراجعتنا للحسابات ،وصادقنا عليها.
 -75لالضطالع بعملهم ،فقد قام خبراؤنا األكتواريون بإعادة حساب التقييمات التي أعدها الخبير "أوون هيويت"
المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ،والعطالت السنوية ومنحة العودة إلى الوطن؛ كما أجروا تحليالً

متعمقاً لجميع التقييمات واالفتراضات األكتوارية من أجل استعراض معقوليتها والخوارزميات التي استخدمها
"أوون" .ووفرت اإلدارة وخبراؤها التعاون والمساعدة الكاملين لخبرائنا األكتواريين.
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-76

كشف عمل خبرائنا األكتواريين أن المبالغ المسجلة في الحسابات صحيحة إلى حد كبير.

صافي األصول
 -77يضم صافي األصول العجز المتراكم واالحتياطيات لدى المنظمة في نهاية العام .ففي عام  ،2016أسفر صافي
األصول عن قيمة سالبة مقدارها  67.5-مليون دوالر كندي ،بتحسن قدره  19.8مليون دوالر كندي ( 22.7في
المائة) مقارنة بمبلغ  87.3-مليون دوالر كندي في عام  .2015أما بشأن "صافي األصول" فيرجى الرجوع إلى
الفقرة .72
 -78يرد شرح لجميع حركات صافي األصول في مختلف البيانات واإليضاحات الواردة في تقرير التشغيل المالي ،ال
سيما ما يلي:
أ)

البيان الثاني "بيان األداء المالي" ،الذي يبين فائض الفترة ( 7.5ماليين دوالر كندي)؛

ب)

البيان الثالث "بيان التغيرات في صافي األصول" الذي تظهر فيه الحركات كال على حدة؛

ج)

اإليضاح  12-2الذي تكشف فيه اإلدارة عن تفاصيل تكوين االحتياطيات.

بيان األداء المالي في 2016
َّ
مصنفة ومكشوفا عنها ومعروضة على أساس ثابت من أجل شرح
 -79أظهر هذا البيان إيرادات ومصروفات المنظمة
صافي العجز أو الفائض للسنة .وأسفرت نتيجة الفترة عن فائض قدره  7.5مليون دوالر كندي

اإليرادات
 -80بلغ إجمالي اإليرادات  267.9مليون دوالر كندي ،ما يمثل تراجعاً بقيمة  4.3مليون دوالر كندي ( 1.6 -في
المائة) بالمقارنة مع عام  272.2( 2015مليون دوالر كندي) ،وكانت روافد هذه اإليرادات كما

يلي:

أ)

"مساهمات من أجل اتفاقات المشـاريع" بقيمـة  121.5مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  2016وتمثـل ٪45.3
من إجمالي اإليرادات؛ وقد تراجعت هذه المساهمات بنسبة  ٪10.8عن عام  136.3( 2015مليون دوالر
كندي)؛

ب)

"األنصــبة المقــررة" ،التــي تبلــغ  106.9ماليــين دوالر كنــدي فــي عــام  ،2016مــا يمثــل نســبة  ٪39.9مــن
إجمالي اإليرادات ،أي بزيادة نسبتها  ٪15.72بالمقارنة مع عام  92.4( 2015مليون دوالر كندي)؛

ج)

"األنشطة األخرى المدرة لإليرادات" ،التي بلغت  21.0مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  ،2016وتمثـل ٪7.8
من إجمالي اإليرادات ،أي بزيادة نسبتها  10.3بالمقارنة مع عام  19.1( 2015مليون دوالر كندي)؛

د)

"مســاهمات طوعيــة أخــرى" بمجمــوع  15.0مليــون دوالر كنــدي فــي عــام  ،2016مــا يمثــل نســبة  ٪5.6مــن
إجمالي اإليرادات ،أي بزيادة نسبتها  ٪37.4بالمقارنة بعام  10.9( 2015ماليين دوالر كندي)؛
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ه)

"إيـرادات الرســوم اإلداريـة" و"اإليـرادات األخـرى" التــي بلغـت قيمتهمــا معـاً  3.5ماليــين دوالر كنـدي فــي عــام

 ،2016م ــا يمث ــل نس ــبة  ٪1.31م ــن إجم ــالي اإليـ ـرادات ،أي بت ارج ــع نس ــبته  ٪74.1بالمقارن ــة م ــع ع ــام
 13.6( 2015مليون دوالر كندي).
 -81لم تكشف مراجعتنا عن أي إشكاال ت رئيسية؛ وقد كشفت اإلدارة عن بيان تفصيلي في اإليضاح .2-3
النفقات
 -82بلغ إجمالي النفقات  260.4مليون دوالر كندي ،بتراجع قدره  9.4ماليين دوالر كندي ( 3.5-في المائة)،
بالمقارنة مع عام  269.8( 2015مليون دوالر كندي) .وكانت أوجه هذه النفقات كما يلي:
أ)

"رواتب الموظفين واستحقاقات العاملين" ،التي بلـغ مجموعهـا  157.3مليـون دوالر كنـدي فـي عـام ،2016
مــا يمثــل  ٪60.4مــن مجمــوع النفقــات ،أي بت ارجــع نســبته  ٪1.41ع ـن عــام  159.5( 2015مليــون دوالر

كندي)؛
ب)

"اللوازم والمواد االستهالكية وغيرها" التي بلغت  59.9مليـون دوالر كنـدي فـي عـام  2016وتمثـل ٪23.0
من مجموع النفقات ،أي بانخفاض نسبته  10.5بالمقارنة مع عام  66.9( 2015مليون دوالر كندي)؛

ج)

"نفق ــات التش ــغيل العام ــة" بقيم ــة  21.1ملي ــون دوالر كن ــدي ف ــي ع ــام  ،2016وتمث ــل  ٪8.1م ــن مجم ــوع
النفقات ،أي بزيادة  ٪5.3بالمقارنة مع عام 2015؛

د)

"الســفر" ،بمجمــوع 12.1مليــون دوالر كنــدي فــي عــام  ،2016ويمثــل  ٪4.6مــن مجم ــوع النفقــات ،بزي ــادة
نسبتها  ٪0.9بالمقارنة مع عام  12.0( 2015مليون دوالر كندي)؛

ه)

"االجتماعات والتـدريب والنفقـات األخـرى" ،بلـغ مجموعهـا معـاً  10.0ماليـين دوالر كنـدي فـي عـام ،2016

مــا يمثــل  ٪3.4مــن مجمــوع النفقــات ،أي بت ارجــع نســبته  ٪11.2بالمقارنــة مــع عــام  11.3( 2015مليــون
دوالر كندي).

المشتريات
 -83تمثل المشتريات جزءاً من النفقات التي سبق تحليلها في الفقرة أعاله ،ووردت تحت بنود "اللوازم والمواد
االستهالكية وغيرها" ،و"نفقات التشغيل العامة" ،و"االجتماعات" ،و"التدريب".

 -84في عام  2015أجرى مكتب التقييم والمراجعة الداخلية عملية مراجعة بشأن "مشتريات المقر" ) .(IA/2015/1وكان
الهدف هو تقييم أنشطة المشتريات التي قام بها كل قسم المشتريات لدى االيكاو وحائزو المخصصات بموجب

السلطة المخولة :والحظنا أنه قد اكتمل في عام تنفيذ  8توصيات من أصل  13توصية ( 61.5في المائة) .وقد
المقدم من مكتب التقييم والمراجعة
ارتفعت هذه النسبة في عام  2016إلى  84.6في المائة وفقاً لجدول المتابعة ُ
الداخلية.
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 -85مع إدراكنا ألهمية القضايا الرئيسية التي أثيرت في هذا التقرير ،فقد أخذنا علماً بنتائج المراجعة واستنتاجاتها من
أجل مراجعتنا لهذا القطاع ،وهي ملخصة في الفقرات التالية.

السوق العالمية لألمم المتحدة
َّ
الموحدة لمشتريات المنظمات التابعة
 -86ال تُعد اإليكاو جزءاً من السوق العالمية لألمم المتحدة (البوابة اإللكترونية
لمنظومة األمم المتحدة) .وللسوق العالمية لألمم المتحدة والية منحتها إياها الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل
ما يلي )1 :تعزيز الشفافية وزيادة التناغم بين الممارسات المتبعة للشراء في منظومة األمم المتحدة؛  )2تبسيط
موردين؛  )3زيادة فرص الشراء من موردين من البلدان النامية؛  )4إنشاء بوابة َّ
موحدة
ومناغمة عملية تسجيل ال ِّ
واحدة لألمم المتحدة من أجل المشتريات العالمية.

 -87توصي الفقرة الفرعية ( )3من التوصية رقم "( 8توسيع مصادر الموردين المحتملين") الواردة في تقرير مكتب
التقييم والمراجعة الداخلية

."...

)(IA/2015/1

بأنه يجب "االشتراك في السوق العالمية لألمم المتحدة واستخدامها بفعالية

نظرً ألن
 -88وفي وقت اضطالعنا بالمراجعة ،ال تزال التوصية رقم " 8معلقة" ،وقد أفادت خطة العمل بأنه "( )...ا
عام  2016كان عام انعقاد الجمعية العمومية ( )...فلم يكن من الممكن للمشتريات توسيع نطاق الشركات التي

يحتمل دعوتها لتلبية احتياجات اإليكاو .ومع ذلك ،فوفقاً لتعليمات مدير إدارة التعاون الفني ،سيقوم قسم
المشتريات بنشر إعالنات في الصحف المحلية واإلقليمية لتوسيع وتكبير قاعدة الموردين من أجل المشتريات التي

تُجرى في إطار البرنامج العادي .وباإلضافة إلى ذلك ،فسوف يتناقش قسم المشتريات مع األمانة العامة لألمم
المتحدة بشأن السعي للتسجيل في السوق العالمية لألمم المتحدة من أجل زيادة الفرص المحتملة وزيادة المنافسة".

التوصية رقم :8
 -89نشاطر مكتب التقييم والمراجعة الداخلية وجهة النظر ،ونوصي ،ال سيما بالنظر إلى أن اإليكاو تشارك مشاركة
فعَّالة في اللجنة اإلدارية رفيعة المستوى ،بأنه يجب "االشتراك في السوق العالمية لألمم المتحدة واستخدامها
بفعالية" (كما سبق وأوصى المكتب بذلك في تقريره) من أجل تحقيق الهدف الذي تتوخاه والية الجمعية العامة لألمم
المتحدة .وينبغي لمكتب المشتريات التابع لإليكاو النظر في نشر إعالنات المشتريات المتعلقة "بالبرنامج العادي"
والمشتريات الميدانية ،حسب مقتضى الحال ،عبر السوق العالمية لألمم المتحدة من أجل تعزيز شفافيتها إلى المستوى
المطلوب بمقتضى والية الجمعية العامة لألمم المتحدة.
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اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
موافقة .لقد انضمت اإليكاو إلى السوق العالمية لألمم المتحدة اعتبا اًر من .2017/3/24

المصدر الوحيد في االيكاو
مدونة قواعد المشتريات لدى اإليكاو على أنه يجوز منح أو إصدار
 -90تنص المادة  ،6-6النقطة (أ) من َّ
العقود/أوامر الشراء في حالة المصدر الوحيد شريطة أن تقل قيمة المشتريات عن  5.000دوالر كندي.

 -91توصي الفقرة الفرعية ( )2من التوصية رقم "( 8توسيع مصادر الموردين المحتملين") الواردة في تقرير مكتب
التقييم والمراجعة الداخلية

)(IA/2015/1

بأنه يجب "زيادة استخدام الدعوات العامة إلبداء االهتمام بحيث يمكن

التأهيل المسبق للموردين المحتملين من أجل شراء السلع  /الخدمات في منطقة معينة" .وعالوة على ذلك ،فإن

مدونة قواعد المشتريات فيما يتعلق بالمشتريات التي تقل قيمتها عن  10.000دوالر
التوصية "( 11االمتثال ل َّ

كندي") تنص على أنه "من الظروف التي ُيسمح فيها بالشراء من مصدر وحيد عندما تقل قيمة المشتريات عن
 5.000دوالر كندي .ولكن ذلك ال يعني أن كل عملية شراء تكون قيمتها دون هذا الحد األقصى يجب أن تكون

من مصدر وحيد .فحائزو المخصصات لدى اإليكاو عليهم مسؤولية ضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل
المال ،وبالتالي ،ينبغي الحصول ،حيثما كان ذلك ممكناً ،على ما ال يقل عن ثالثة عروض أسعار من أجل

معايرة جودة السلع  /الخدمات واألسعار المتاحة في السوق ."...

التوصية رقم :9
-92

نقر بأن التوصية رقم  8الصادرة عن مكتب التقييم والمراجعة الداخلية ال تزال "معلقة" .وفي الوقت ذاته ،فنحن
نتفق مع مضمون التوصية رقم  11الصادرة عن المكتب التي نعتبر أنها "قد نفذت" على عكس التوصية رقم
المورد ذاته (تقل عتبتها
 .8ومع ذلك ،ففي عينتنا المحدودة ،وجدنا حاالت لتكرر منح عقود المصدر الوحيد مع
ِّ
عن  5.000دوالر كندي) ،دون الحصول على  3عروض أسعار موثَّقة .وبالتالي ،فمن أجل زيادة المنافسة
لمورد ذاته ،فنحن نشاطر مكتب التقييم والمراجعة الداخلية
وتفادي تكرار إصدار أوامر الشراء المباشر الممنوحة ل ِّ

توصيته ونجددها ،ونوافق تحديداً على أنه ينبغي لإليكاو اختيار أكثر من مورد من الموردين المؤهلين مسبقاً
(على سبيل المثال لمدة سنة واحدة) ،لطلب أفضل عرض أسعار وقت الحاجة إلى الخدمة.
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اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
موافقة :لقد اكتمل تنقيح مبرر المصدر الوحيد لمشتريات اإليكاو لإلشارة إلى أنه حتى في حال كانت مشتريات موظفي
دون مبلغ  5.000دوالر كندي ،فيجب إجراء تحليل للسوق وتقييم األسعار .وباإلضافة إلى ذلك ،فقد أُعدت وأُصدرت
اإلرشادات المعنية بأوامر الشراء المباشر ،وجرى نشرها على موظفي اإليكاو.
 -93وعالوة على ذلك ،ووفقاً لدليل إجراءات الشراء لدى اإليكاو ،ففي حاالت الشراء من مصدر وحيد ،ال يجري نشر
إشعار ترسيَّة العقد على لوحة نشر العطاءات لدى اإليكاو.

التوصية رقم :10
-94

من أجل زيادة الشفافية في استخدام األموال ،ال سيما لعمليات الشراء المتعلقة بالبرنامج العادي ،نوصي ،فيما
يتعلق بالمصدر الوحيد ،بأنه ينبغي نشر إشعار ترسيَّة العقد على لوحة نشر العطاءات لدى اإليكاو (أو السوق
العالمية لألمم المتحدة العالمية).

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
توافق جزئياً .فبالنظر إلى محدودية نظام أليتو (من حيث تصميمه) ،فال يمكننا نشر المصدر الوحيد ألنه ،نظ اًر لطبيعته،
لم ُي َّ
قدم منذ البداية على أساس تنافسي .ومع ذلك ،فسنقدم تقري اًر عن جميع المشتريات التي تمت عن طريق مصدر وحيد
إلى رئيس مجلس العقود.

رصد أوامر الشراء المباشر في االيكاو
مدونة قواعد المشتريات وال دليل إجراءات الشراء لدى اإليكاو الحصول من مكتب المشتريات التابع
 -95ال تتطلب َّ

لمكتب التعاون الفني على إذن مسبق ألوامر الشراء المباشر (أو من أي مكتب آخر مختص تعينه اإليكاو بديالً
عن ذلك).

التوصية رقم :11
-96

نوصي ،من أجل زيادة القيمة مقابل المال فيما يتعلق بعملية الشراء برمتها وتجنب احتماالت إساءة استعمال
أوامر الشراء المباشرة ،بأنه ينبغي لإليكاو إدخال إجراء للحصول على إذن مسبق باستعمال أوامر الشراء المباشر،
وذلك من أجل الحد من مخاطر إساءة استخدام أوامر الشراء المباشر والمشتريات من مصدر وحيد.
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اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
توافق .غير أن المسؤولية والتوجيه فيما يتعلق بإصدار أمر الشراء المباشر في اإليكاو تقع على عاتق مديري اإلدارات
ورؤساء األقسام من أجل ضمان اتباع حائزي المخصصات في اإليكاو للقواعد واللوائح ذات الصلة.

رصد المصدر الوحيد في االيكاو
مدونة المشتريات .وتشير
 -97تُبرر المشتريات من المصدر الوحيد في إطار أحد الشروط المحددة في الفقرة  6-6من َّ
إحدى عمليات الشراء التي تضمنتها العينات إلى شراء من مصدر وحيد بقيمة تتجاوز  50.000دوالر

كندي .وفي رأينا أن المبررات المقدمة للحصول على اللوازم على أساس المصدر الوحيد غير كافية لتبرير
مدونة قواعد المشتريات لدى
استخدام عقد المصدر الوحيد ،لذلك فإننا ال نعتبر هذا الشراء ممتثال ل َّ

االيكاو .والواقع أن هناك سوقاً تنافسية من أجل شراء األصناف ،كما أن هناك بدائل مثل استئجار أدوات

تكنولوجية بديلة و/أو خدمات بديلة.

 -98توصي التوصية رقم "( 10رصد المشتريات من المصدر الوحيد") الواردة في تقرير مكتب التقييم والمراجعة
الداخلية

)(IA/2015/1

بأنه "يجب على قسم المشتريات االحتفاظ بسجل مركزي لجميع المشتريات من مصدر

وحيد ،بما في ذلك المورد ،واإلدارة/المكتب طالبا الشراء ،ومبرر الشراء ،وذلك من أجل تحديد أنماط و/أو

المجاالت المحتملة إلساءة استخدام أوامر الشراء".

 -99وعالوة على ذلك ،فإن الوثيقة ذاتها تفيد بأنه "في حالتي شراء (من المورد ذاته) لم يكن هناك أي مبرر موثق
للحصول على الخدمات على أساس المصدر الوحيد ،ولكن تم الحصول على موافقة األمينة العامة للحيود عن

قواعد المشتريات .وفي حالتين أخريين (أم ار الشراء  12500579و ،)12500515تم الموافقة على المصدر

الوحيد على أساس استثنائي (بأثر رجعي) ألن الموظفين في المكتب الطالب للشراء قد تجاوزوا قسم المشتريات

وأجروا عملية الشراء بأنفسهم" و"في جميع الحاالت التي كان فيها الشراء من المصدر الوحيد بقيمة 50.000

دوالر كندي أو أكثر ،كان قد تم الحصول على موافقة من مجلس العقود واألمينة العامة" وأنها انتهت بالتوصية

بأنه "كما جاء في التوصية  8أعاله ،من المهم التأكد من الحصول على منافسة كافية حيثما كان ذلك مناسبا،
وأن أي حاالت شراء من مصدر وحيد لها ما يبررها حقا".

 -100وفي وقت إجرائنا للمراجعة ،اعتُبرت التوصية رقم " 10منفَّذة" ،وذكرت خطة العمل أنه "من أجل تتبع عمليات
الشراء التي تكون من مصدر وحيد بفعالية فورية ،فقد أضاف قسم المشتريات خانة في ملخصات طلب شراء

تتطلب التأشير على كل عملية مشتريات بما إذا كانت من مصدر وحيد أم ال".
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التوصية رقم :12
ُ -101يالحظ أن توصية مكتب التقييم والمراجعة الداخلية تُعتبر "منفذة" .كما ُيالحظ أن قسم المشتريات قد أضاف طريقة
المورد ذاته .بيد أنه في أفضل
لتتبع لتحديد متى يتكرر إصدار حائزي المخصصات ألوامر شراء مباشرة إلى
ِّ
الم َّ
قدمة إلى األمينة العامة ،أن يسلط
الحاالت ،ال يمكن لقسم المشتريات ،عند عرضه لإلحصاءات السنوية ُ
الضوء سوى على إساءة االستعمال المحتملة بعد وقوع الحدث .وفي غضون ذلك ،وجدنا حالة (انظر الفقرة )97
بمدونة قواعد المشتريات لدى اإليكاو .ولذلك ،فإننا نوصي بأنه
حيث تم الحصول على مصدر وحيد دون التقيد َّ
يجب على حائزي المخصصات لدى اإليكاو ملء استمارة طلب المصدر الوحيد على النحو الواجب ،واعتمادها
على النحو الذي ينبغي من السلطة المختصة (رئيس أو ما فوقه) مع تقديم مبرر قوي.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
توافق على التحذير من أن المسؤولية تقع على عاتق حائزي المخصصات لدى اإليكاو.

التوصية رقم :13
 -102فيما يتعلق بالتوصية السابقة ،فإننا نوصي أيضاً بإجراء دراسة أو تحليل لجدوى التكلفة لكل عملية شراء كبيرة لدى
اإليكاو تُجرى بشكل منتظم في إطار البرنامج العادي (مثل شراء حاسبات لوحية من أجل نظام التصويت مقابل
استئجارها) وذلك للتعرف على جدارة عملية الشراء هذه.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
توافق على التحذير من أن المسؤولية تقع على عاتق حائزي المخصصات لدى اإليكاو.

إمكانات رفع مستوى الشفافية فيما يتعلق بالمشتريات
 -103ينص دليل إجراءات الشراء لدى اإليكاو على أنه ينبغي نشر إشعارات ترسيَّة العقود على لوحة نشر العطاءات
لدى اإليكاو.

االقتراح رقم :3
الموردين المؤهلين
الموردين ،فإنه ينبغي إخطار جميع
 -104نقترح بشكل عام ،أنه بمجرد إبرام إجراءات الشراء مع أحد
ِّ
ِّ
المحتملين المشاركين في إجراءات الشراء بنتائج هذا اإلجراء.
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اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
توافق .فاإلجراءات المتبعة فعلياً لدى إدارة التعاون الفني تقضي بأن جميع المناقصات التي تم ترسيَّتها كانت وال تزال تنشر
على بوابة اإليكاو اإللكترونية الخاصة بالمشتريات التي تشير إلى مبلغ المناقصة والطرف الذي ُرسيَّت عليه.
 -105وعالوة على ذلك ،فقد وجدنا أثناء مراجعتنا أن ملفات المناقصات لم ِّ
تبين بوضوح الكيفية وال الجهة التي يفترض
الموردون المحتملون لمعرفة نتائج إجراءات الشراء .ال سيما أن بعض ملفات المناقصات التي شملتها
أن يقصدها
ِّ
العينة تضمنت العبارة التالية" :تحتفظ اإليكاو لنفسها بالحق في رفض أي عطاء كلياً أو جزئياً دون إفصاح
عن معلومات".

االقتراح رقم :4
الموردين المحتملين من االستفسار عن نتائج
 -106نقترح بالتالي أنه ينبغي لإليكاو استحداث إجراء داخلي لتمكين
ِّ
إجراءات المناقصة.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
توافق .فهذا اإلجراء موجود بالفعل داخلياً ،ولكن سيجري نشره كجزء من المناقصات.

تقييم جدوى تكلفة االستعانة باستشاريين فنيين مختلفين
 -107وعالوة على ذلك ،فقد وجدنا في عينتنا حالة استعين فيها باستشاري فني إلعداد مواصفات المناقصة ،وأُسند فيها
تقييم العطاءات وترسيِّتها إلى الشخص ذاته.

االقتراح رقم :5
 -108نقترح بالتالي أنه ينبغي لإليكاو أن تستكشف إمكان ،وجدوى تكلفة ،االستعانة باستشاريين فنيين مختلفين لمختلف
مراحل عملية الشراء.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
لوحظ .ستقوم اإليكاو بدراسة إمكان ذلك لكل حالة على حدة
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تطبيق مبدأ اإلعالن عن عدم وجود تضارب في المصالح في عملية الشراء لدى اإليكاو
 -109الحظنا أنه ال يلزم اإلعالن عن عدم وجود تضارب في المصالح من المسؤول الذي يتحقق من الخطوات المتبعة
في عملية الشراء .وعالوة على ذلك ،فقد وجدنا أنه ال توجد إجراءات لتحديد من هو المسؤول عن التحقق من عدم

الم َّ
قدمة بشأن عدم وجود تضارب في
وجود تضارب في المصالح ولديه سلطة التحقيق في موثوقية اإلعالنات ُ
المصالح.

التوصية رقم :14
فصل عن عدم وجود تضارب في المصالح ،وتوقيعه على النحو الواجب من
وم َّ
 -110نوصي بوجوب تقديم إعالن محدد ُ
قبل جميع األشخاص الذين شاركوا في عملية الشراء ،كما نوصي فوق ذلك بأنه ينبغي لإليكاو القيام بما يلي( :أ)

الم َّ
قدمة بشأن عدم وجود تضارب في المصالح؛ (ب)
تحديد من لديه القدرة على التحقق من موثوقية اإلعالنات ُ
أن يكون لديها القدرة على إعادة تنظيم عملية الشراء صوب اتباع الممارسة السليمة بمجرد التحقق من عدم
موثوقيتها.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
جميع موظفي المشتريات وكذلك اإلدارة العليا في إدارة التعاون الفني من المعنيين بالمشتريات لديهم إعالن عن عدم وجود
تضارب في المصالح .وفيما يتعلق بالنقطتين "أ" و "ب" ،ينبغي إحالة هذه المسألة إلى مسؤول األخالقيات في اإليكاو.

شؤون الموظفين
 -111أجرينا استعراضاً لعدد من إيصاالت صرف الرواتب التي اختيرت عشوائياً ،تتعلق بمختلف فئات الموظفين (فئة

الخدمات العامة وفئة الفنيين) من المقر والمكاتب اإلقليمية والمواقع الميدانية .وقمنا بفحص مدى دقة المبالغ

مقابل حزمة المكافآت الحالية ،وسعينا للحصول على أدلة في الملفات الشخصية بشأن أي بدالت ممنوحة ،ولم

يكشف فحصنا الموضوعي عن وجود أي أخطاء أو قضايا رئيسية ،وبالتالي فإننا نعتبر أننا حصلنا على تأكيد
معقول بأن القيم المسجلة في الحسابات صحيحة.
 -112ونالحظ أنه نتيجة لتوصيتنا في العام الماضي بشأن مركزية إعداد كشوف الرواتب للموظفين الميدانيين ،يجري
تنفيذ مشروع تجريبي بشأن الموظفين الميدانيين في ناميبيا حيث يتلقى جميعهم حالياً إيصاالت صرف الرواتب،
وأوامر للحسابات المصرفية الشخصية ،وبيانات باألرباح السنوية ألغراض الضرائب من إعداد مكتب الرواتب في

المقر .فذلك ِّ
يوحد عملية سداد الرواتب ،ويجعلها مركزية إلى درجة تحقق اإللمام الالزم ،ويقلل من مخاطر
المدفوعات الخاطئة.
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 -113ونحن ندرك أنه رهناً بتحليل مدى نجاح هذا المشروع التجريبي ،سيجري استعراض الوضع الراهن بقصد توسيع
المدارة
نطاق تطبيق النظام الجديد ليشمل جميع فئات الموظفين الميدانيين ،من أجل جميع مشاريع التعاون الفني ُ
حالياً من خالل قسم الموظفين الميدانيين .غير أن التوسع في نطاق تطبيق هذه الخدمة يتطلب موارد إضافية من
أجل الخزانة ومكتب الرواتب في المقر.

االقتراح رقم :6
 -114نظ اًر ألن التوسع في نطاق التطبيق سيتطلب موارد إضافية ،التي هي حالياً غير متاحة لدى مكتب الرواتب في

المقر ،وال يمكن تحميلها على المشاريع الميدانية كنفقات مباشرة ،فإننا نقترح السعي إلى التوصل إلى اتفاق مع

إدارة التعاون الفني من أجل تمويل هذه الخدمة بطريقة بديلة.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
يلزم السعي نحو إبرام اتفاق بين إدارة التعاون الفني والميزانية العادية من أجل الحصول على موارد إضافية لمكتب الرواتب
وللخزانة من أجل تقديم هذه الخدمة إلى جميع الموظفين الميدانيين .ومع ذلك ،فإنه ينبغي إلدارة التعاون الفني أن تضع
منهجية من شأنها أن تمرر هذه التكلفة اإلضافية بشكل منصف إلى جميع مشاريع التعاون الفني .وأي حل يجري بموجبه
استيعاب هذه التكلفة من خالل صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية سيكون غير مقبول .كما أننا نشعر بالقلق

لكون الحل غير قابل للتوسع نظ اًر ألن تكلفة الموارد اإلضافية ستكون ثابتة في األجل القصير .بيد أن الحل عبر برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي يقدم خيا اًر قابال للتوسع.

اإلبالغ القطاعي
 -115يرد اإلبالغ القطاعي في اإليضاح  5من البيانات المالية للعام  .2016والهدف من هذه التجزئة حسب القطاع
هو الكشف عن المركز المالي واألداء المالي وتخصيص نفقات مباشرة إلى القطاعات ذات الصلة .وتتضمن

المنهجية أيضا توزيعاً للمصروفات واإليرادات ،يستند في المقام األول إلى القطاعات المختلفة ،التي يطلق عليها
األنشطة العادية ومشروع التعاون الفني.

بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 2016/12/31
 -116يوضح البيان الثالث "بيان التغيرات في صافي األصول" الحركات التي جرت خالل العام ،التي تنتهي برصيد
سالب قداره –  67.5مليون دوالر كندي في  .2016/12/31ويعزى التحسن في صافي األصول السلبية إلى
التغير في المكاسب األكتوارية والى فائض السنة .وترد استنتاجات مراجعتنا المتعلقة بصافي األصول السلبية في

الفقرات ذات الصلة "باستحقاقات الموظفين".
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بيان التدفقات النقدية
 -117يحدد هذا البيان مصادر التدفقات النقدية ،والبنود التي أنفقت عليها النقود خالل الفترة التي يغطيها التقرير،
والرصيد النقدي في تاريخ التقرير.
 -118ففي عام  2016أبلغت االيكاو عن تدفق نقدي بمقدار  13.0مليون دوالر كندي من األنشطة التشغيلية ،وهي

حصيلة إيجابية كما كانت عليه في عام  95.7( 2015مليون دوالر كندي) .أما صافي التدفقات النقدية من

األنشطة االستثمارية ( 0.2-مليون دوالر كندي) فقد أظهر اختالفا سلبياً بالمقارنة مع عام  ،2015وذلك بسبب

ارتفاع إيرادات الفوائد وانخفاض االستثمارات واقتناء الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية.

 -119وأظهرت النتيجة الصافية في السيولة النقدية ومعادالت السيولة النقدية زيادة قدرها  12.8مليون دوالر كندي في
عام  .2016وقمنا بفحص البنود المدخلة باختيار عينات من بعض الحسابات .وكانت النتيجة أن جميع

المعامالت المختارة مدعومة بشكل صحيح بالوثائق .وبالتالي فقد تم التحقق من بيان التدفقات النقدية وتأكيده.

بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية
 -120تم تقديم البيان الخامس "مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في  "2016/12/31وفقاً للمعيار 24

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،الذي يتطلب إدراج هذه المقارنة ،الناشئة عن تنفيذ الميزانية نفسها،

في البيانات المالية .كما يتوخى هذا المعيار الكشف عن أسباب االختالفات الجوهرية بين الميزانية والمبالغ
الفعلية .ويرد مزيد من التفاصيل بشأن البيان الخامس الذي يتعلق بصندوق البرنامج العادي فقط ،في

اإليضاح .4
 -121من الجدير بالذكر أن تقرير المراجعة الصادر عن مكتب التقييم والمراجعة الداخلية ( ،IA/2016/2انظر أيضاً
الفقرة  137وما يليها أدناه) قد أثار عدداً من القضايا وقدم عدة توصيات فيما يتعلق بالصندوق الفرعي لتحقيق

اإليرادات .وتنص إحدى هذه التوصيات على "حقيقة أنه في عام  2015جرى تحميل ما قيمته 2.011.075

دوال ارً كندياً من تكاليف الرواتب في بادئ األمر إلى الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ،ولكن جرى بعد ذلك
تحويل هذا المبلغ إلى صندوق البرنامج العادي في نهاية العام ،مما زاد بالتالي من فائض الصندوق الفرعي
لتحقيق اإليرادات وخفض من المبلغ المُ َّ
رحل من البرنامج العادي بهذا المقدار.".

 -122وعالوة على ذلك ،يشير مشروع تقرير المراجعة إلى أنه "يبدو أن هذا قرار لمرة واحدة لعام  ،"2015ويقول عن
الشفافية والقابلية للمقارنة ،وبالتالي االتساق من سنة إلى أخرى بحيث يمكن مقارنة األرقام على مدى عدة

سنوات .ثم أوصى مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بأنه "ينبغي إدراج هذه التكاليف في ميزانية البرنامج العادي،
وأنه ينبغي زيادة الميزانية السنوية".
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 -123في التقرير الصادر بعنوان "الملحق  — 4ﺥﻁﺓ ﻉﻡﻝ األمانة" ،لم تقبل اإلدارة التوصية وطلبت األمينة العامة
المشورة من اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة (انظر أيضاً الفقرة  .)138وفي فقرة "الخالصة العامة" بالتقرير،

أفادت اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة اإلدارة بما يلي" :من حيث الشفافية ( )...ال تؤثر في البيانات المالية

الرئيسية ولكن هناك تأثير في البيان الخامس :بيان الصندوق العام للبرنامج العادي للمقارنة بين الميزانية والمبالغ
الفعلية للسنة المنتهية في  "2015/12/31إذا قورن مع السنة السابقة" لذلك قمنا بتحليل التأثير المحتمل بشأن

البيان الخامس وناقشنا هذه المسألة مع اإلدارة.

التوصية رقم :15

 -124وفقا للمادة  12من النظام المالي لاليكاو ،فإنه ال ُيفصح عن البيان الخامس من البيانات المالية إال من أجل
"الصندوق العام للبرنامج العادي" .ولكيال يؤثر تحويل مثل هذه التكلفة في البيان الخامس ،فإننا نوصي بأنه
اعتبا ار من العام المقبل وما يليه ،يجب أن يشمل البيان الخامس جميع الصناديق الواردة في التقرير تحت عنوان
"األنشطة العادية" .وعالوة على ذلك ،ينبغي للبيان الخامس أن يوفِّق بين نتائج الميزانية وفائض/عجز السنة .واذا

كان البيان الخامس يسجل جميع الصناديق في إطار األنشطة العادية التي تساهم في الفائض/العجز ،فإن تحويل
التكاليف بين هذه الصناديق لن يؤثر في البيان الخامس في مجمله.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
وافقت على التوصية .وسوف يشكل البيان الخامس (ألف) الجديد "بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية" جزءاً من
البيانات المالية لعام  ،2017بحيث يشمل جميع صناديق األنشطة العادية وميزانياتها  -فقط إذا كانت متاحة للجمهور

(بمقتضى المعيار  24من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام) ،والتوفيق مع فائض/عجز البيان الثاني (بيان األداء
المالي).
ترحيل االعتمادات
 -125تعالج االيكاو فئتين من المبالغ المرحلة:

أ) االلتزامات المعلقة المُ َّ
رحلة ،التي تهدف ،بمقتضى المادة  7-5من النظام المالي لإليكاو ،إلى "إبراء النفقات
المتعهد بها في سنة ولكن من المتوقع إنجازها في
المتكبَّدة" خالل العام السابق .ويتعلق ذلك بااللتزامات ُ
ُ
السنة التالية فقط ،فضالً عن بعض استحقاقات الموظفين ،مثل العطالت المستحقة ومنح العودة إلى الوطن
للموظفين الذين انفصلوا عن االيكاو خالل العام؛

ب) الفوائض المُ َّ
رحلة ،التي تتكون من وفورات من االعتمادات غير المصروفة .ووفقاً للمادة  6-5من النظام
المالي لإليكاو ،يمكن ترحيل هذه الوفورات بموجب سلطة األمين العام بنسبة تصل إلى  ٪10لكل اعتماد لكل
هدف استراتيجي أو استراتيجية لدعم التنفيذ .ويلزم استصدار قرار من المجلس في حالة تعدي هذه النسبة.
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 -126وفيما يتعلق بالفئة األولى ،قمنا باختيار عينة من االلتزامات التي تم ترحيلها من عام  2015إلى عام 2016
وتأكدنا مما يلي( :أ) استُصدر اإلذن بشكل سليم لعمل الترحيل؛ (ب) وجود وثائق داعمة كافية لترحيل
المرَّحلة المدرجة في العينة ،واستعرضنا
االلتزام؛ (ج) كان المبلغ صحيح .ثم أجرينا فحصاً للنفقات مقابل المبالغ ُ
الفواتير للتأكد من أن وصفها يندرج ضمن ما أُذن بتعويضه .ولم يكشف تحليلنا عن أية مسائل رئيسية .وبلغت

قيمة االلتزامات المعلقة التي ُرحِّلت من عام  2015إلى عام  2016لسداد االلتزامات القانونية  12.19ماليين
دوالر كندي؛ أما المبلغ المرحل من عام  2016إلى عام  2017فقد بلغت قيمته  12.25مليون دوالر كندي.
الم َّ
رحلة ،تجدر اإلشارة إلى أنه وفقا للمادة  6-5من النظام المالي لإليكاو ،يجوز لألمينة
 -127وفيما يتعلق بالفوائض ُ
العامة أن تتخذ ق ار اًر بشأن استخدامها "بصرف النظر عن سلطتها في تحويل االعتمادات بموجب المادة -5
 ."9ويجوز بالتالي لألمينة العامة أن تستخدم هذه السلطة (تحويل االعتمادات بموجب المادة  9-5من النظام
المالي) قبل تحديد مبلغ االعتمادات غير المنفقة التي يتعين ترحيلها .وقد وسع التعديل الذي أُدخل مؤخ اًر على

المادة  ،9-5واعتمدته الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين ،من الحد األقصى للنسبة التي يمكن
لألمينة العامة تحويلها من  ٪10إلى  ٪20من االعتمادات السنوية عندما يتعلق األمر بالتحويالت من هدف
استراتيجي أو استراتيجية دعم إلى هدف استراتيجي آخر أو استراتيجية دعم أخرى .ونتيجة لذلك ،فإن سلطة
األمين العام ،وان ظلت ضمن حدود  ٪10فيما يتعلق بالميزانية بأكملها ،فإنها قد تتجاوز هذه النسبة فيما يتعلق
بفرادى االستراتيجيات.
 -128وتحدد السياسة التي يعود تاريخها إلى عام ( 2009وثيقة ق اررات المجلس  )C-DEC 187/9اإلرشادات المتعلقة
باستخدام الترحيالت .وبصرف النظر عن أوامر الشراء المفتوحة ،التي تندرج ضمن الفئة المختلفة من االلتزامات
المعلقة ،فإن األولوية في استخدام الوفورات تُعطى أساساً للمبادرات السابقة "التي تأخرت أو تأجلت" .وتنطبق هذه
األولوية (التي تقتصر عملياً على "تأثير النشر" للق اررات التي تم اتخاذها ولكنها لم تُنفَّذ بعد) أيضاً على األمينة
العامة عندما تستخدم سلطتها بموجب المادة  6-5من النظام المالي .ومع ذلك ،فقد يكون من المرغوب فيه

تحقيق المزيد من المرونة ،على سبيل المثال عندما تظهر احتياجات جديدة أو عاجلة .ولألمينة العامة في الواقع
سلطة تقديرية تصل إلى  ٪10من الميزانية المعتمدة.
 -129وفي الوقت الراهن ،إذا جرت عملية الترحيل في إطار سلطة األمينة العامة ،تُعرض ورقة عمل للمجلس على
اللجنة المالية والمجلس لإلعالم فقط ،وفقرة بشأن الجزء األول (تقارير األمين العام) من البيانات المالية تصف،
بعبارات عامة ،كيفية استخدام الفائض المرحل .واذا تجاوز الفائض المرحل و/أو التحويالت حدود سلطة األمينة

فصلة .ويتعين
الم َّ
العامة ،تُعرض على المجلس ورقة عمل للمجلس للموافقة عليها ،تتضمن مزيداً من المعلومات ُ
الم َّ
رحلة بمقتضى النظام المالي ،حتى وان كانت ضمن سلطة األمينة
إبالغ الجمعية العمومية باستخدام المبالغ ُ
العامة.
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الم َّ
رحلة من عام  2014إلى عام  2015ما قيمته  7.55ماليين دوالر كندي؛ بينما بلغت
 -130وبلغت مبالغ الوفورات ُ
الم َّ
المرَّحلة
رحلة من عام  2015إلى عام  2016ما قيمته  6.65مليون دوالر كندي؛ أما الوفورات ُ
مبالغ الوفورات ُ
إلى عام  2017فقد بلغت  9.09ماليين دوالر كندي.

االقتراح رقم :7

 -131في ضوء المرونة المطلقة في استخدام الوفورات ،وان كان في حدود  ٪10من الميزانية ،فإننا نقترح أنه ينبغي
لألمينة العامة النظر في إمكان إبالغ المجلس بصفة منتظمة على كمية الوفورات التي أُعيد تخصيصها ألنشطة
قديمة وتلك التي أُعيد تخصيصها ألولويات جديدة.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
اعتبا اًر من نهاية عام  ،2017فيما يتعلق بورقات عمل المجلس بشأن المبالغ المرحلة من االعتمادات ،بصرف النظر عما
إذا كان الحد البالغ  ٪10قد تم تجاوزه أم ال ،ستقدم األمانة مجموع المبالغ المقرر ترحيلها لكل من الفئات التالية :أ)

االلتزامات المعلقة؛ ب) األنشطة المؤجلة خالل فترة الثالث سنوات ذاتها؛ ج) األنشطة المؤجلة إلى فترة الثالث سنوات
التالية؛ د) المبالغ المتعلقة بمهام حرجة و/أو ذات طابع إلزامي.

الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
 -132في إطار "الجزء الرابع :الجداول" من البيانات المالية ،تقدم اإلدارة تقاريرها إلى المجلس عن المعامالت الخاصة

ِّ
وتصنف االيكاو جميع أنشطة المشاريع
بكل قطاع خالل الفترة المالية ،واألرصدة المحتفظ بها في نهاية الفترة.

واألنشطة التشغيلية وأنشطة الصناديق إلى ج أزين )1( :األنشطة العادية؛ ( )2أنشطة مشروع التعاون الفني.
 -133وكما هو مذكور في "الجزء الثالث ،اإليضاح  1بشأن السياسات المحاسبية" ،فإن القطاع هو "مجموعة مميزة من
األنشطة التي يجري إبالغ المعلومات المالية عنها بشكل منفصل لتقييم األداء السابق للكيان في إطار تحقيق
أهدافه واتخاذ الق اررات بشأن التخصيص المستقبلي للموارد".
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 -134البيانات المالية حسب القطاع ،كما هو مبين في "الجزء الرابع :الجداول" :هي بيانات "غير مدققة" .ويشمل ذلك
الجزء المتعلق بالصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات .ومع ذلك ،فقد يكون للتحويالت بين البرنامج العادي
والصندوق الفرعي تأثير في البيان الخامس .ونحن نعالج هذه المسألة في ضوء هذه الخلفية (انظر الفقرة .)124
 -135لقد أثار تقرير المراجعة الذي أعده مكتب التقييم والمراجعة الداخلية في عام  ،2016عدداً من القضايا وقدم عدة
توصيات بشأن الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات.

 -136ودعت إحدى هذه التوصيات إلى زيادة االتساق ،من سنة إلى أخرى ،في النظام المحاسبي لتكاليف المرتبات
المتعلقة بالوظائف المدرجة في الميزانية في إطار الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ،بينما يقوم شاغلو هذه

الوظائف بأعمال البرنامج العادي .ويمثل تمويل هذه الوظائف من ميزانية الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

بينما ُينفَّذ عمل البرنامج العادي ،مساهمة إضافية من الصندوق الفرعي في البرنامج العادي ،ويأتي ذلك على
رأس المساهمات السنوية المقررة.

 -137ومع ذلك ،فقد وجد مكتب التقييم والمراجعة الداخلية أن هذه التكاليف قد ُح ِّملت في عام  2015على البرنامج
العادي بدالً من الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ،مما أثر على نتائج الصندوق الفرعي ،كما كان الحال في
السنوات السابقة ،وأُوصى بأن يجري احتسابها باستمرار على مدى الوقت .ولم تقبل األمينة العامة هذه التوصية،
على أساس أن التحويل إلى البرنامج العادي في عام  2015كان ق ار اًر من اختصاص اإلدارة ،بغية التقليل إلى

الم َّ
رحلة في البرنامج العادي .وقد أُشير بوضوح إلى هذه المعاملة في ورقة عمل المجلس
أدنى حد من المبالغ ُ
) (C-WP/14470التي أفادت عن أداء الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في عام .2015

 -138طلبت األمينة العامة المشورة من اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة .وأقرت اللجنة بأن المجلس قد أُبلغ ،لكنها

مركز تكلفة أو برامج مختلفة من سنة إلى أخرى ينبغي
خلُصت إلى "حقيقة أن التكاليف المماثلة التي تتناولها ا
شرحها في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ،عندما تتضمن التقارير األرقام التي تتعلق بذلك" ،وأنه "يمكن تنفيذ
ذلك بدءاً بالبيانات المالية للعام المقبل".

 -139بعد أن فحصنا الوثائق ذات الصلة ،فإننا نوافق على ضرورة تزويد المجلس بمعلومات فورية أكثر تفصيالً .بيد أن
الحال لم يكن كذلك فيما يتعلق بعام  ،2016عندما أُدرجت التكاليف في ميزانية الصندوق الفرعي لتحقيق

وح ِّملت عليه.
اإليرادات ُ
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 -140نعتقد أنه يجب تحميل تكاليف الرواتب على المستفيدين من العمل ذي الصلة ،األمر الذي يمثل قضية من حيث
الحوكمة واإلبالغ عند استخدام الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات من أجل تمويل وظائف يعمل شاغلوها في
أنشطة خالف أنشطة الصندوق الفرعي (وقد تصادف أن أثارت اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة هذه النقطة

أيضاً).

 -141أنشئ الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات في عام  2008من أجل "تسجيل جميع اإليرادات والنفقات المتعلقة
باألنشطة ذاتية التمويل" .إال أنه بالنظر بمزيد من التفصيل في مجموعة األنشطة التي يضطلع بها الصندوق،
يجد المرء أن هناك نظاماً معقداً أُنشئ من أجل عدد من اإليرادات األساسية التي تتعلق في الغالب ببعض
المنشورات (حوالي  5منشورات تولِّد حوالي  ٪60من عائدات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات) ،ويمكن تعقبها
بسهولة واعزاؤها إلى األطراف التي ولدت اإليرادات .ومن ناحية أخرى ،فإن ذلك ُيوجد متطلبات إلصدار فواتير
داخلية للمعامالت المشتركة بين الصناديق ،واحتياجات التجميع ،وفصل جزء التكاليف العامة التي يتحملها
البرنامج العادي عن الجزء الذي يتحمله الصندوق الفرعي لبنود مثل إيجار المباني .وقد تناول مشروع تقرير

المراجعة الذي أعده المدقق الداخلي جميع هذه القضايا ،وأثار أيضاً أسئلة من حيث اإلبالغ عن نتائج فئات

المدرة للدخل.
متميزة من المنتجات َّ

االقتراح رقم :8
 -142بهدف التبسيط ،فإننا نقترح ،لفترة الثالث سنوات القادمة ،أن يجري تقييم جدوى التكلفة المرتبطة بإعزاء جميع
النفقات واإليرادات مباشرة إلى البرنامج العادي ،بدالً من الحفاظ على الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات كأداة

درة للدخل والمساهمة في الميزانية العادية.
مستقلة إلدارة األنشطة الم َّ

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
هذا قرار سياسي أوسع نطاقاً ينبغي أن يكون اتخاذه من اختصاص المجلس والجمعية العمومية .إذ أن وضع األنشطة

أمر ذو قيود
السوقية داخل الحدود الصارمة للميزانية العادية التي يحددها قرار الجمعية العمومية إلى رقم محدد سلفاً ٌ
خطيرة .وسوف ندرس إيجابيات وسلبيات هذا االقتراح.

مكتب التقييم والمراجعة الداخلية
 -143نحن نقر بالتعاون الذي لقيناه من موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية ،المكلَّفين أيضاً بمهمة تقديم الدعم
اللوجستي لمراجع الحسابات الخارجي.
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 -144فيما يتعلق باالقتراح رقم  8الوارد في تقريرنا بشأن البيانات المالية لعام  ،2014الذي نظر في " إمكان أن يُضاف
إلى موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية مراجع دائم لتكنولوجيا المعلومات ،يمكنه أيضاً أن يؤدي أنواعاً أخرى
من عمليات المراجعة ،مع ترك الميزانية الحالية :أ) تعزيز برنامج تدريب الموظفين؛ ب) القيام من حين آلخر

بتعيين خبراء مراجعة خارجيين في المسائل الفنية المتعلقة بنشاط العمل األساسي لإليكاو (قطاع الطيران) من

أجل تغطية المخاطر في هذه المجاالت الفنية" .وال يزال هذا االقتراح "مستم اًر" في العام الماضي ،مع األخذ في

االعتبار أيضاً أن تعليق األمين العام السابق كان "مقبول .سيُنظر في إمكان استحداث وظيفة إضافية لمراجع
لتكنولوجيا المعلومات كجزء من عملية وضع الميزانية للفترة الثالثية من  2017إلى ."2019
 -145بالنظر في تقرير مكتب التقييم والمراجعة الداخلية بشأن أنشطة عام ( 2016ورقة العمل  ،C-WP/14577التي

قدمت إلى المجلس في الدورة  ،)210الحظنا أن خطة المراجعة الداخلية من أجل "دورة حياة تطوير النظم"

قد "تأجلت بسبب عدم وجود موارد لمراجعة تكنولوجيا المعلومات".

 -146وعالوة على ذلك ،فإن مشروع برنامج عمل مكتب التقييم والمراجعة الداخلية لعام  ،2017الذي َّ
قدمه رئيس

المكتب يوم  2016/10/19إلى مراجع الحسابات الخارجي للتعليق عليه ،لم يتضمن مراجعة تكنولوجيا

المعلومات ،بحجة أنه "لن تُجرى مراجعة لتكنولوجيا المعلومات في عام  2017نظ ارً للنقص المستمر في الموارد
دربون لتكنولوجيا
لدى مكتب التقييم والمراجعة الداخلية .وتلك مراجعات متخصصة ينبغي أن يُجريها مراجعون مُ َّ

الم َّ
قدمة إلى
المعلومات" .ومع ذلك ،فقد أدرج مكتب التقييم والمراجعة الداخلية ،في النسخة النهائية من الوثيقة ُ
الدورة  209للمجلس ) ،(C-WP/14528مراجعة "األمن اإللكتروني" في برنامج عمله لعام .2017
 -147أشار مكتب التقييم والمراجعة الداخلية إلى أنه عندما تلقت األمينة العامة مشروع برنامج عمله لعام ،2017

درج مراجعة تكنولوجيا المعلومات ،وبالنظر إلى أن المخصصات
طلبت حذف الجملة المذكورة أعاله وا ا
االستشارية المنسوبة إلى مكتب التقييم والمراجعة الداخلية في عام  2017ينبغي أن تكون كافية ،أو وجود مجال
لزيادتها إذا لزم األمر لسداد مقابل االستعانة بخبير استشاري خارجي .وعلى الرغم من تحفظات رئيس المكتب

بسبب نقص الموارد (الفنية واالقتصادية) ،إال أنه وافق على حذف هذه الجملة وادراج مراجعة تكنولوجيا
المعلومات مقترحاً "األمن اإللكتروني" نظ اًر ألن هذا الموضوع احتل مرتبة عالية في تقييم مخاطر الذب أجراه

مكتب التقييم والمراجعة الداخلية .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االقتراح جاء قبل اختراق نظام اإليكاو من قبل
الهاكرز.
 -148ونظ ار لنقص الموارد والخبرات المتخصصة لدى مكتب التقييم والمراجعة الداخلية الالزمة إلجراء مراجعة لتكنولوجيا

المعلومات ،فقد انتهز رئيس اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة الفرصة المبيَّنة في الفقرة  3-5-2من التقرير

السنوي للجنة للعامين " ( 2016/2015اتفق أعضاء اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة على اقتراح مواضيع

محتملة لمراجعة األداء ليضطلع بها المراجعون الخارجيون ،دون مساس بحقهم في االستقالل .كما يمكن اختيار
المواضيع من أعلى عشر مخاطر تحددت نتيجة لحلقة عمل إدارة المخاطر"— ورقة العمل ،C-WP/14527

الم َّ
قدمة إلى الدورة  209للمجلس) ،وطلب من المراجع الخارجي إجراء مراجعة لتكنولوجيا المعلومات بشأن
ُ
الموضوع المقترح (األمن اإللكتروني) بدالً من واحدة من عمليتي مراجعة األداء السنويتين اللتين طلبهما المجلس
عند تجديد والية ديوان المحاسبة.
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 -149ووافق رئيس غرفة الشؤون الدولية على إجراء "تحليل أولي" بشأن هذه المسألة ،بدال من مراجعة األداء ،ويرجع
ذلك جزئياً إلى المتطلبات االقتصادية والفنية المتعلقة بإجراء مراجعة كاملة لتكنولوجيا المعلومات ،والتي ال يمكن

مقارنتها بالموارد التي عادة ما تقتضيها مراجعة األداء العادي.

 -150لقد وافقنا على طلب اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة .على الرغم من إدراكنا أن بيئة تكنولوجيا المعلومات
محفوفة بمخاطر محتملة متأصلة يصعب السيطرة عليها ،ونذكر بأن وظيفة المراجع الخارجي تختلف عن وظيفة
المراجع الداخلي .وبالتالي فإن مراجعتنا المحتملة قد ال تغطي ما نظر فيه مكتب التقييم والمراجعة الداخلية في
تحليله للمخاطر وعرضه ضمن برنامج عمله لعام .2017
 -151وباإلضافة إلى عمليات مراجعة تكنولوجيا المعلومات ،ينبغي أن يغطي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية كذلك
المخاطر المرتبطة بالجوانب الفنية ،وفي هذا الصدد ،ينبغي له أن يكون قاد اًر على توظيف خبراء فنيين

خارجيين .وتجدر اإلشارة إلى أن نقص اإلمكانات االقتصادية لدى ميزانية مكتب التقييم والمراجعة الداخلية تؤثر
أيضاً في هذا اإلمكان.
 -152وفي نفس اتجاه اقتراحنا ورأينا ،فقد جرى مؤخ اًر تعديل ميثاق مكتب التقييم والمراجعة الداخلية (الوثيقة

 C-WP/14526المؤرخة في  ،2016/10/25والمقدمة إلى الدورة  209للمجلس) ،وذلك بهدف تعزيز دور المكتب
في مختلف القطاعات.

 -153وعالوة على ذلك ،فقد وافقت الجمعية العمومية لإليكاو في الدورة ( 39القرار  )37-39على ميزانية المنظمة
للفترة الثالثية ( 2019/2017الوثيقة )Doc 10074؛ حيث أُدرجت زيادة طفيفة بنسبة  ٪1.2في ميزانية مكتب

التقييم والمراجعة الداخلية ُرصدت تحديداً من أجل االستشارات/االستعانة بمصادر خارجية ،وذلك على الرغم من
عدم توخي وظائف جديدة لمراجعي تكنولوجيا المعلومات.
 -154في ضوء كل ذلك ،فإننا نرى ضرورة تعزيز كل اقتراحاتنا السابقة؛ ولهذا السبب ،فإننا نغلق االقتراح رقم 2014/8
باعتباره "غير ُمنفَّذ" ،واصدار الموضوع ذاته كتوصية.
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التوصية رقم :16
قادر على تنفيذ عمليات المراجعة في جميع المناطق
 -155نظ اًر ألنه ينبغي أن يكون مكتب التقييم والمراجعة الداخلية اً

المعرضة للخطر لدى المنظمة ،فإننا نوصي من أجل فترة السنوات الثالث المقبلة ،بأنه ينبغي تزويد مكتب التقييم

والمراجعة الداخلية بالموارد الالزمة؛ على سبيل المثال ،يمكن استكمال موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية

الحاليين بمراجع دائم لتكنولوجيا المعلومات (يمكنه أيضا إجراء أنواع أخرى من عمليات المراجعة) ،دون تخفيض
الميزانية الحالية لالستشارات الخارجية .فمن شأن ذلك أن يتيح لمكتب التقييم والمراجعة الداخلية باستخدام موارده
لتعزيز برنامجه لتدريب الموظفين ،واالستعانة في بعض األحيان بخبراء مراجعة خارجيين في المسائل الفنية
المتعلقة بنشاط العمل األساسي لإليكاو (قطاع الطيران) من أجل تغطية المخاطر في هذه المجاالت الفنية.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
بدالً من وجود مورد دائم لمراجعة تكنولوجيا المعلومات ،فإننا ملتزمون بتوفير موارد إضافية لمكتب التقييم والمراجعة

الداخلية من أجل االستعانة بمصادر خارجية لمثل هذه المراجعة حسب الحاجة .إذ أن االستعانة بمصادر خارجية لديها

فائدة إضافية حيث ستكون الخبرة المستخدمة في عمليات المراجعة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مختصة بهذه المسألة

َّ
ومحدثة ومواكبة للمستجدات .كما أن هذا الحل قابالً للتوسع.

متابعة التوصيات واالقتراحات السابقة
 -156قبل النظر في متابعة التوصيات واالقتراحات السابقة ،ينبغي أن نشير إلى أنه في الردود المقدمة من اإلدارة بشأن
حالة تنفيذ توصيات المراجع الخارجي ،فإن اإلدارة تعتبر هذه التوصيات "مغلقة" دون أن تتفق بشأنها مع مراجع
الحسابات الخارجي وقبل تنفيذها .وقد ُسلِّط الضوء على هذا الظرف ،في الماضي أيضاً ،مراجعو الحسابات
الفرنسيون في التوصية رقم  29من تقريرهم عن البيانات المالية لعام .2012
 -157وعلى الرغم من إغالق هذه التوصية ،فإننا نتفق مع أسالفنا على أن المراجع الذي يصدر توصية هو وحده من
يمكنه أن يقرر ما إذا كانت قد ُنفِّذت أم ال .وأوضحت اإلدارة أنه إذا لم يعد تنفيذ التوصية ضمن اختصاصها،
فإنها تعتبرها مغلقة ،حيث ال يمكنها اتخاذ أي إجراء آخر.

 -158ونحن نتفهم وجهة نظر اإلدارة في هذا الصدد؛ بيد أننا نشدد على أنه في مثل هذه الظروف لن نقوم بإغالق
توصية بينما ننظر في إمكان إصدار توصية جديدة تتعلق بأجزاء من التقرير السابق لم تُنفذ ،فضالً عن توجيه
انتباه المجلس إليها ،إذا كانت تقع ضمن اختصاصنا.

46

 -159وعالوة على ذلك ،فكما جاء في الفقرات  84وما يليها ،وجدنا أيضاً خالل مراجعتنا أن بعض توصيات مكتب
التقييم والمراجعة الداخلية التي اعتبرتها اإلدارة "مغلقة" نعتبرها في رأينا "لم تُنفَّذ".

التوصية رقم:17
 -160ولذلك ،فإننا نوصي بأن يضطلع مكتب التقييم والمراجعة الداخلية دورياً بممارسة متابعة جميع توصياتنا ،من أجل
تقييم تنفيذها الفعلي.

اقتراح األمينة العامة وتعليقاتها
نوافق على أهمية االضطالع بعمليات متابعة لتقييم ما إذا كانت التوصيات المتفق عليها قد ُنفِّذت أم ال .ومع ذلك ،فإن
لذلك تأثير على الموارد فيما يتعلق بمكتب التقييم والمراجعة الداخلية.

 -161وفقاً لما تقدم ،فقد تابعنا تنفيذ التوصيات واالقتراحات الصادرة في تقريرنا السابق .ويبين الملحقان  1و 2جداول
المتابعة ،التي تتضمن التعليقات المستلمة من إدارة االيكاو والوضع الراهن للتنفيذ.

 -162وعالوة على ذلك ،فقد استعرضنا جميع توصيات المراجعة التي أصدرها سابقونا ،مع التعليقات المتلقاة من إدارة
ويبين الملحق  3الوضع الراهن
االيكاو في وقت تقديم تقاريرهم ،والتقارير بالمستجدات حتى ُ ،2016/12/31
لتنفيذها.

 -163لن ُيعاد إدراج التوصيات التي جرى تقييمها على أنها "مغلقة" هذه السنة في تقرير المراجعة للعام القادم ،إال إذا
كانت في حاجة إلى متابعة سنوية.
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الملحق  — 1متابعة لتوصياتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة
رقم
التوصية

2015/1

2015/2

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
اإليطالي
أوصـ ـ ــينا اإلدارة بمواصـ ـ ــلة بـ ـ ــذل الجهـ ـ ــود التوصــية مقبولــة .ونعتــزم أن نطلــب مــن
لرص ـ ـ ــد تح ـ ـ ــديث س ـ ـ ــلطات التوقي ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي ش ــركائنا ف ــي المص ــارف أن يرس ــلوا إلين ــا
المص ـ ــارف ،م ـ ــثالً إذا أض ـ ــيف توقي ـ ــع أو تأكي ـ ــداً الس ـ ــتالم جمي ـ ــع المكاتب ـ ــات ف ـ ــي
المسـ ـ ــتقبل لتأكيـ ـ ــد أن جميـ ـ ــع التغيي ـ ـ ـرات
حذف ألنه لم يعد معتمداً.
المطلوبـ ــة قـ ــد أجريـ ــت .وسـ ــتنفذ الخ ازنـ ــة
نظامـاً للمتابعــة للتأكــد مــن أن المصــارف
تستجيب لطلبنا.

نظ اًر إلى المسائل المذكورة أعاله ،نوصي
بأن تسعى اإلدارة إلى الحصول على رأي
مـ ـ ــن إدارة الشـ ـ ــؤون القانونيـ ـ ــة والعالقـ ـ ــات
الخارجيـ ــة بشـ ــأن كيفيـ ــة التنظـ ــيم األفضـ ــل
لألنش ـ ـ ــطة المص ـ ـ ــرفية التش ـ ـ ــغيلية للجن ـ ـ ــة
األوروبيـ ـ ـ ـ ـ ــة للطي ـ ـ ـ ـ ـ ـران المـ ـ ـ ـ ـ ــدني/المكتب
اإلقليمي ألوروبا وشـمال األطلنطـي .وفـي
الوقـ ـ ـ ـ ــت ذات ،ينبغـ ـ ـ ـ ــي أن تشـ ـ ـ ـ ــرع فـ ـ ـ ـ ــي
اس ـ ـ ــتعراض داخل ـ ـ ــي ش ـ ـ ــامل لإلجـ ـ ـ ـراءات
الحالي ـ ــة ،به ـ ــدف تعزي ـ ــز عملي ـ ــة المراقب ـ ــة
الداخلية فيما يتعلق بالحسـابات المصـرفية
للجن ـ ـ ـ ـ ــة األوروبي ـ ـ ـ ـ ــة للطيـ ـ ـ ـ ـ ـران الم ـ ـ ـ ـ ــدني
واألوضاع المماثلة األخرى ،إن وجدت.

التوص ــية مقبول ــة .وس ــنؤكد ،مـ ـرة أخ ــرى،
للجنـ ـ ــة األوروبيـ ـ ــة للطي ـ ـ ـران الم ـ ـ ــدني أن
الحس ــابات المصـ ـرفية يمك ــن فتحه ــا فق ــط
تحـ ـ ــت سـ ـ ــلطة مكتـ ـ ــب خ ازنـ ـ ــة االيكـ ـ ــاو.
وثانيـاً ،ســنطلب استع ارضـاً تجريــه إدارتنــا
للشــؤون القانونيــة للترتيبــات الحاليــة بــين
االيكاو واللجنة األوروبية للطيران المدني
مـ ــن أجـ ــل تخفيـ ــف أي خطـ ــر قـ ــد تكـ ــون
االيكــاو معرضــة لــه .وسنستكشــف مــا إذا
ك ـ ــان س ـ ــيحل ه ـ ــذه المس ـ ــألة اتف ـ ــاق ب ـ ــين
اللجنة األوروبية للطيران المدني وااليكاو
تواف ـ ــق في ـ ــه اللجن ـ ــة األوروبي ـ ــة للطيـ ـ ـران
الم ــدني عل ــى تع ــويض االيك ــاو ع ــن أي
خسـ ــارة قـ ــد تعـ ــاني االيكـ ــاو منهـ ــا نتيجـ ــة
لتصرف أحد موظفيها .وأخي اًر ،نؤكـد أننـا
ليسـ ـ ــت لـ ـ ــدينا ترتيبـ ـ ــات مماثلـ ـ ــة مـ ـ ــع أي
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

التوصية قد ُنفِّذت .سيرفق مع كل إخطار مستمرة
بتغييـ ـ ــر توقيعـ ـ ــات مرسـ ـ ــل إلـ ـ ــى مصـ ـ ــرف
نم ـ ـ ــوذج تأكي ـ ـ ــد يتع ـ ـ ــين عل ـ ـ ــى المص ـ ـ ــرف
علـ ــى الـ ــرغم مـ ــن اعترافنـ ــا بجهـ ــود اإلدارة ،فـ ــإن
إكماله.
خطاب ـ ــات التأكي ـ ــد الـ ـ ـواردة م ـ ــن المص ـ ــارف ق ـ ــد
أظهــرت هــذا العــام أيضـاً أن ســلطات التوقيــع لــم
تُ َّ
حدث.
(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

تواصلت اإلدارة مع إدارة الشؤون القانونية مستمرة
والعالق ــات الخارجي ــة للحص ــول عل ــى رأي
بشـ ــأن كيفيـ ــة التنظـ ــيم األفضـ ــل لألنشـ ــطة
المصـ ـ ـ ـرفية التش ـ ـ ــغيلية للجن ـ ـ ــة األوروبي ـ ـ ــة
للطي ـران المــدني/المكتب اإلقليمــي ألوروبــا
وشمال األطلنطي .ويبدو أن الحل األكثـر
فعالية على المدى القصير هـو استكشـاف
م ــا إذا كـ ـان س ــيحل ه ــذه المس ــألة اعتم ــاد
مجل ـ ــس إدارة اللجن ـ ــة األوروبي ـ ــة للطيـ ـ ـران
ار توافـ ـ ـ ــق بموجبـ ـ ـ ــه اللجنـ ـ ـ ــة
المـ ـ ـ ــدني ق ـ ـ ـ ـر اً
األوروبيــة للطي ـران المــدني علــى تعــويض
االيكــاو عــن أي خســارة قــد تعــاني االيكــاو
منهـ ـ ــا نتيجـ ـ ــة لتصـ ـ ــرف أحـ ـ ــد موظفيهـ ـ ــا.
وأخي ـ ـ اًر ،نؤكـ ــد أننـ ــا ليسـ ــت لـ ــدينا ترتيبـ ــات
مماثل ـ ـ ــة م ـ ـ ــع أي م ـ ـ ــؤتمر إقليم ـ ـ ــي آخ ـ ـ ــر
للطيران المدني.

رقم
التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة
اإليطالي

2015/3

ب ـ ـ ــالنظر إل ـ ـ ــى ت ازي ـ ـ ــد مبل ـ ـ ــغ االش ـ ـ ــتراكات
المسـ ـ ــتحقة السـ ـ ــداد وازديـ ـ ــاد عـ ـ ــدد الـ ـ ــدول
المت ــأثرة ،بم ــا ف ــي ذل ــك تل ــك ال ــدول الت ــي
عليها متأخرات لفتـرة قصـيرة ،نوصـي بأنـه
ينبغـ ـ ــي لـ ـ ــإلدارة أن )1( :ترصـ ـ ــد فعاليـ ـ ــة
األدوات الموجهــة التــي أُدخلــت مــؤخ اًر مــن
أج ـ ـ ـ ــل زي ـ ـ ـ ــادة س ـ ـ ـ ــداد الم ـ ـ ـ ــدفوعات ف ـ ـ ـ ــي
مواعيــدها؛ ( )2الســعي إلــى إعــداد أدوات
إض ــافية لتعزي ــز ت ــأثير االتفاق ــات ال ــذي ال
ي ـزال محــدوداً للغايــة ،عــن طريــق ضــمان
التنفيذ الصحيح لالتفاقات القائمة ،والعمل
على تعزيز نطاقها لتشمل دوالً أخرى.

2015/4

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
مؤتمر إقليمي آخر للطيران المدني.
التوصــية مقبولــة .واإلدارة ملتزمــة باتخــاذ
الخطوات التالية:
 -1إصدار كشوف حسابات شهرية
وارسالها عن طريق البريد
اإللكتروني ،إلى جميع الدول التي
عليها اشتراكات مستحقة السداد؛
 -2ستُرسل إلى جميع الدول مع بداية
السنة فواتير باالشتراكات المستحقة
السداد عن السنة الجارية والمتأخرات
مستحقة السداد؛
 -3ستُ َّ
قدم إلى الدول فواتير إضافية بناء
على طلبها؛
 -4ستُصدر كتب المنظمة ثالث مرات
سنوياً؛
 -5سيستمر نشر حالة الحسابات
المدينة مستحقة السداد على الموقع
اإللكتروني للمجلس؛

 -6ستنظر اإلدارة في إعداد أدوات
إضافية لزيادة عدد الدول التي تُبرم
اتفاقات وتعزيز امتثال الدول لشروط
ما تبرمه من اتفاقات.
فيمـ ــا يتعلـ ــق بالمنشـ ــورات ومتجـ ــر السـ ــوق التوص ـ ــية مقبول ـ ــة .ت ـ ــم وض ـ ــع إجـ ـ ـراءات
الح ـرة ،ومــن أجــل ضــمان )1( :دقــة قيمــة جديــدة للتحقــق مــن المخزونــات وتأكيــدها
المخزون في البيانات المالية؛ ( )2صـحة فــي عــام  .2016وســتجري زيــادة تعزيــز
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

اكتمل ـ ـ ــت الخط ـ ـ ــوة  1ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2016مغلقة
وسـ ـ ــتكرر باسـ ـ ــتمرار؛ إذ يجـ ـ ــري إصـ ـ ــدار
كشـ ـ ــوف حسـ ـ ــابات شـ ـ ــهرية عبـ ـ ــر البريـ ـ ــد
اإللكترونــي إلــى جميــع الــدول التــي عليهــا
اش ـ ــتراكات مس ـ ــتحقة الس ـ ــداد ع ـ ــن الس ـ ــنة
الحاليـ ــة وعليهـ ــا متـ ــأخرات .كمـ ــا اكتملـ ــت
الخطـ ــوة  2خـ ــالل الربـ ــع األول مـ ــن عـ ــام
 ،2016وسـ ـ ـ ــوف تتكـ ـ ـ ــرر فـ ـ ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار
الزمني ذاته بعد تقفيل الحسـابات فـي عـام
 .2017أمـ ـ ـ ــا الخط ـ ـ ـ ــوة  ،3فتُنفَّـ ـ ـ ــذ عن ـ ـ ـ ــد
ونفِّ ـ ــذت الخطوتـ ـ ـان  4و .5أم ـ ــا
الطل ـ ــبُ .
الخطــوة  :6فيجــري تنفيــذ المتابعــة الفرديــة
بش ـ ـ ــكل دوري م ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول الت ـ ـ ــي عليه ـ ـ ــا
متــأخرات أو أبرمــت اتفاقــات بمــا فــي ذلــك
مشـ ــاركة المكاتـ ــب اإلقليميـ ــة مـ ــع التركيـ ــز
بوج ـ ــه خ ـ ــاص عل ـ ــى ال ـ ــدول الت ـ ــي عليه ـ ــا
متأخرات كبيرة فـي أوائـل السـنة التـي تُعقـد
فيها الجمعية العمومية.
(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)
لقــد ُوض ـعت إج ـراءات جديــدة للتحقــق مــن مستمرة
مخزون ــات متج ــر الس ــوق الحـ ـرة وتأكي ــدها
ف ــي ع ــام  .2016كم ــا اس ــتُحدث منص ــب
ـثمن الجهــود
اســتنادا إلــى فحــص أجرينــاه ،ف ـإذ نـ ِّ
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حركــة األصــناف الموجــودة فــي المخــزون،
فصــل
فإننــا نوصــي بوضــع وتنفيــذ إجـراء ُم َّ
بهذا الشأن .وكمـا جـاء أيضـا فـي اقتراحنـا
رق ــم  ،2014/1ينبغ ــي االهتم ــام ب ــالتحقق
مـ ــن القيمـ ــة العادلـ ــة لألصـ ــناف ،ال سـ ــيما
األصــناف التــي ينبغــي شــطبها ،وذلــك مــن
خـ ـ ـ ــالل عمليـ ـ ـ ــات الحقـ ـ ـ ــة للتحقـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ــن
المخزون.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
هــذه اإلج ـراءات فــي متجــر الســوق الح ـرة
مـ ـ ــن خـ ـ ــالل وضـ ـ ــع نظـ ـ ــام آلـ ـ ــي لرصـ ـ ــد
المخزون بشكل مستمر؛ وسـيجري وضـع
ه ـ ــذا النظ ـ ــام قب ـ ــل نهاي ـ ــة ع ـ ــام .2016
وس ــيجري تفعي ــل الت ــدفق اآلل ــي لألعم ــال
المتعلقة بمخزونات المنشورات قبل نهاية
عام .2017

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو
مـ ــدير متجـ ــر السـ ــوق الح ـ ـرة إلدارة جميـ ــع
عناصــر المتجــر بمــا فــي ذلــك المخــزون.
وباإلضافة إلى ذلك ،يقـوم موظـف مسـتقل
معني بمراقبة المخزون بالتحقق من تسليم
المنـ ــتج والتوفيـ ــق بـ ــين ق ـ ـوائم التعبئـ ــة مـ ــن
ـوردين .ويق ـ ــوم مس ـ ــاعد م ـ ــالي بش ـ ــكل
الم ـ ـ ِّ
مستقل بضمان أن يجري إدخال المخزون
بش ـ ــكل صـ ـ ــحيح فـ ـ ــي نظـ ـ ــام نقـ ـ ــاط البيـ ـ ــع
بـ ـ ـ ــالمتجر ،وضـ ـ ـ ــمان التسـ ـ ـ ــوية الشـ ـ ـ ــهرية
للمبيع ــات ،واالض ــطالع بعملي ــات تفت ــيش
مفاجئـ ـ ــة لسـ ـ ــجالت المخـ ـ ــزون وحسـ ـ ــابات
العمالء والتسـعير لضـمان دقـة نظـام نقـاط
البيـ ـ ـ ــع .وأدرجـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ــذه التغيي ـ ـ ـ ـرات فـ ـ ـ ــي
اإلج ـراءات فــي التعليمــات اإلداريــة وخطــة
المـ ـوارد البشـ ـرية الت ــي استعرض ــها مجل ــس
اإلدارة واعتم ـ ــدها ف ـ ــي ش ـ ــهر أبري ـ ــل ع ـ ــام
.2016
وفيما يتعلق بجرد المنشورات ،يوجد إجراء
موح ــد لج ــرد المخ ــزون كــل س ــنة .ويش ــمل
ذلـ ـ ـ ـك تعلي ـ ـ ــق المبيعـ ـ ـ ــات عب ـ ـ ــر المتجـ ـ ـ ــر
اإللكتروني ،باستخدام فرق مستقلة متعددة
إلحصاء عدد المنشـورات بشـكل منفصـل،
والتحقق من البيانات بالمضاهاة ،والتوفيق
مـ ــع النظـ ــام اآللـ ــي للبيـ ــع عبـ ــر اإلنترنـ ــت
) (Alcieو)... (Agressoالـ ـ ــخ .وباإلضـ ـ ــافة
إلى ذلـك ،فقـد أجريـت عمليـة جـرد مسـتقلة

50

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي
الت ـ ــي ب ـ ــذلتها اإلدارة ،الحظن ـ ــا أن بع ـ ــض نق ـ ــاط
الض ـ ــعف المتبقي ـ ــة ال تـ ـ ـزال قائم ـ ــة ف ـ ــي عملي ـ ــة
تســجيل وتوفيــق حركــة المنتجــات (يرجــى الرجــوع
إلى الفقرة .)23

وفيما يتعلق بجرد المنشورات ،نالحظ أيضاً أنه،
كم ــا ف ــي الع ــام الماض ــي ،ال يـ ـزال المخ ــزن قي ــد
التموض ــع خ ــارج مب ــاني االيك ــاو ،وس ــوف نت ــابع
ه ـ ــذه المس ـ ــألة خ ـ ــالل عملي ـ ــات المراجع ـ ــة الت ـ ــي
سنقوم بها في المستقبل.
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تبع ـاً للتعليقــات ال ـواردة فــي النقــاط أ) وب)
وج) أعــاله ،فإننــا أحطنــا علمــا بالمبــادرات
الحالي ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــإلدارة والتعليم ـ ـ ـ ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة
الجديـ ــدة المعتمـ ــدة فـ ــي ديس ـ ــمبر ،2015
وســننظر فــي هــذه القضــية خــالل مراجعــة
مقبلة .ومع ذلك ،وبـالنظر إلـى أنـه لـم يـتم
تسجيل بعض األصول في أوروبا وشـمال
األطلنط ـ ـ ـ ـ ــي ،وباإلش ـ ـ ـ ـ ــارة أيض ـ ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى
التوصـ ــيات الصـ ــادرة فـ ــي تقـ ــارير محـ ــددة
أصـدرها مكتـب التقيــيم والمراجعـة الداخليــة
ومــن س ــبقونا فـ ـي المراجع ــة ،ال ــذين أف ــادوا
بح ــدوث ذل ــك أيض ــا ف ــي مكات ــب إقليمي ــة
أخـ ـ ــرى ،فإننـ ـ ــا نوصـ ـ ــي بتسـ ـ ــجيل جميـ ـ ــع
األص ـ ــول ،ال سـ ـ ــيما تلـ ـ ــك الت ـ ــي لـ ـ ــم يـ ـ ــتم
إدخاله ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل ،ف ـ ـ ـ ــي نظ ـ ـ ـ ــام إدارة

ينبغــي إدراج جميــع األصــول التــي تفــوق
قيمتهــا  300دوالر كنــدي فــي نظــام إدارة
المخـ ـ ـ ــزون .وسـ ـ ـ ــتتخذ أوروبـ ـ ـ ــا وش ـ ـ ـ ــمال
األطلنطـ ــي اإلجـ ـراءات الالزم ــة لتسـ ــجيل
جميع األصول الناقصة.
وفــي إطــار التعليمــات اإلداريــة المعتمــدة
فيم ـ ـ ـ ــا يخ ـ ـ ـ ــص الممتلك ـ ـ ـ ــات والمنش ـ ـ ـ ــآت
والمعـ ــدات ،يتحمـ ــل كـ ــل مكتـ ــب إقليمـ ــي
مســؤولية تقيــيم وادخ ــال وتســجيل بيان ــات
األصـ ـ ــول التابعـ ـ ــة لـ ـ ــه فـ ـ ــي نظـ ـ ــام إدارة
المخ ـ ـ ــزون .ووفق ـ ـ ــا للتعليم ـ ـ ــات اإلداري ـ ـ ــة
المعتمـ ـ ـ ـ ــدة ،فقـ ـ ـ ـ ــد زودت إدارة الشـ ـ ـ ـ ــؤون
اإلداريـ ـ ـ ــة والخـ ـ ـ ــدمات جميـ ـ ـ ــع المكاتـ ـ ـ ــب
اإلقليمي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــأجهزة المس ـ ـ ـ ــح الض ـ ـ ـ ــوئي
المطلوبـ ـ ـ ــة والتـ ـ ـ ــدريب الـ ـ ـ ــالزم ،لتمكـ ـ ـ ــين

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

بشـ ــكل منفصـ ــل للمنشـ ــورات فـ ــي الطـ ــابق
الث ــاني .وفيم ــا يتعل ــق بتقي ــيم المطبوع ــات،
ف ــإن المعي ــار المس ــتخدم ه ــو الس ــعر لك ــل
صـ ـ ــفحة يسـ ـ ــتند إلـ ـ ــى تكـ ـ ــاليف تفصـ ـ ــيلية
لطباعــة المطبوعــات؛ وقــد اســتخدمت هــذه
الممارس ـ ــة وأقرته ـ ــا المنظم ـ ــة تقريبـ ـ ـاً من ـ ــذ
إنش ـ ـ ـ ــائها ،وه ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــنعكس ف ـ ـ ـ ــي الئح ـ ـ ـ ــة
المنشورات.
(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)
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بعد الزيارة التي أجراها مراجعو الحسـابات مستمرة
الخـ ـ ــارجيون ف ـ ـ ــي ديسـ ـ ــمبر  2015وف ـ ـ ــي
ض ــوء نتائجه ــا ،باإلض ــافة إل ــى م ــا قدم ــه
المقــر فــي نهايــة عــام  2015مــن تــدريب يرجى الرجوع إلى الفقرة  31وما يليها.
وبرمجي ــات ومع ــدات ،فق ــد واص ــلنا عملي ــة
الج ــرد وفقـ ـاً للقواع ــد المتبع ــة ل ــدى المق ــر.
وانتهينا من الجرد (وحـدة الخـدمات العامـة
وتكنولوجيــا المعلوم ــات واالتص ــاالت) ف ــي
منتصف شهر يونيو عام  ،2016وتشمل
األصــناف التــي تســاوي ف ــي قيمتهــا 300
دوالر كن ــدي أو أكث ــر .وق ــد أبلغن ــا بالفع ــل
مراجع ـ ـ ـ ــي الحس ـ ـ ـ ــابات الخ ـ ـ ـ ــارجيين وادارة
المخـ ــزون بـ ــالمقر بـ ــأن العمـ ــل قـ ــد اكتمـ ــل
وسـ ــيجري القائمـ ــة الكاملـ ــة للمخـ ــزون فـ ــي
نهاي ــة الع ــام ( )2016كج ــزء م ــن أنش ــطة
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تس ـ ـ ـ ــتحق سياس ـ ـ ـ ــة اإليك ـ ـ ـ ــاو بش ـ ـ ـ ــأن إدارة
األصـ ــول والت ـ ــي تش ـ ــمل ك ـ ــال م ـ ــن المق ـ ــر
الرئيس ــي والمكات ــب اإلقليمي ــة ،المزي ــد م ــن
التطبي ـ ــق ،وينبغ ـ ــي أال تقتص ـ ــر البيانـ ـ ــات
عل ــى األص ــول الت ــي ت ــم التص ــرف فيه ــا.
وبالتـ ـ ـ ــالي ،فإننـ ـ ـ ــا نوصـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــأن تـ ـ ـ ــنص
اإلج ـ ـ ـراءات بمزيـ ـ ــد مـ ـ ــن الوضـ ـ ــوح علـ ـ ــى
وجـ ــوب تعقـ ــب مسـ ــار األصـ ــول التـ ــي تـ ــم
التصرف فيهـا ،مـع إتاحـة هـذه المعلومـات
للمقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة وتبيــين
العناصــ ــر التـ ـ ــي تُســ ــتخدم أو ال تُسـ ـ ــتخدم
فعالً.
وعل ـ ــى ال ـ ــرغم م ـ ــن أنن ـ ــا نعتب ـ ــر أن نس ـ ــبة
الخصـ ـ ـ ـ ــوم المتعلقـ ـ ـ ـ ــة بالخطـ ـ ـ ـ ــة الطبيـ ـ ـ ـ ــة
لليونسـ ــكو ليسـ ــت جوهريـ ــة ،فإننـ ــا نالحـ ــظ
فرق ـاً بــين حســاب مكتــب "أوون" للخص ــوم
األكتوارية والحساب الـذي ينبغـي القيـام بـه
وال ــذي يش ــمل أيض ــا الفئ ــة المس ــتفيدة م ــن
خطـ ــة الم ازيـ ــا الطبيـ ــة لليونسـ ــكو ،مقارن ـ ــة
بالمع ـ ــدل الش ـ ــهري ال ـ ــذي تدفع ـ ــه اإليك ـ ــاو
ألجله ـ ـ ــم .وبالت ـ ـ ــالي ،ولتمثي ـ ـ ــل الخص ـ ـ ــوم
األكتواريـ ـ ــة علـ ـ ــى نحـ ـ ــو منصـ ـ ــف ،فإننـ ـ ــا
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المخزون ،بصرف النظر عن قيمتها.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
المكتـ ــب اإلقليمـ ــي مـ ــن إدخـ ــال البيانـ ــات نهاية السنة العادية.
الخاصـ ـ ـ ــة باألصـ ـ ـ ــول فـ ـ ـ ــي نظـ ـ ـ ــام إدارة
المخزون.
(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

التوصية مقبولـة .وينبغـي أن يتتبـع المقـر
الرئيسي والمكاتـب اإلقليميـة مسـار جميـع
األصول التي تم التصرف فيها.
وق ــد ت ــم تنفي ــذ ذل ــك ف ــي المق ــر الرئيس ــي.
ِّ
ووجه إيعاز إلى جميع المكاتب اإلقليميـة
باالحتف ـ ـ ــاظ بس ـ ـ ــجالت جمي ـ ـ ــع عملي ـ ـ ــات
شطب األصول والتصرف فيها.

التوصية مقبولة .سيجري احتساب جميـع
الم ــوظفين والمتقاع ــدين ال ــذين يس ــتفيدون
من خطة المزايا الطبية لليونسكو كما لـو
كــانوا مســتفيدين مــن خطــة الم ازيــا الطبيــة
لإليك ــاو وسـ ــيقوم بتقي ــيم وضـ ــعهم مكتـ ــب
 AONوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدرجون فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
األكتوارية لإليكاو.

وفق ـ ـاً للوثيقـ ــة  ،C-WP/14477فقـ ــد اكتمـ ــل مستمرة
تنفي ــذ ه ــذه التوصـ ـية ف ــي المق ــر الرئيس ــي.
وأُوعـ ـ ــز إلـ ـ ــى جميـ ـ ــع المكاتـ ـ ــب اإلقليميـ ـ ــة
باالحتفـاظ بجميــع ســجالت جميــع عمليــات يرجى الرجوع إلى الفقرة  52وما يليها.
شطب األصول والتصرف فيها.
(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

فيمـ ـ ـ ــا يتعلـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ــالتقييم األكت ـ ـ ـ ـواري لعـ ـ ـ ــام مغلقة
 ،2016أعطيـ ــت تعليمـ ــات إلـ ــى ""AON
للنظ ــر ف ــي جمي ــع الم ــوظفين والمتقاع ــدين
بموجب خطة المزايا الطبية لليونسـكو كمـا
ل ـ ــو ك ـ ــانوا مس ـ ــتفيدين م ـ ــن خط ـ ــة الم ازي ـ ــا
الطبية لإليكاو.

(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة
اإليطالي

نوصي بأنه ينبغـي أن يـدرج مكتـب ،AON
ابت ــداء م ــن الع ــام الق ــادم ،الفئ ــة المس ــتفيدة
مـ ــن خطـ ــة الم ازيـ ــا الطبيـ ــة لليونسـ ــكو فـ ــي
الحسـ ـ ــابات المتعلقـ ـ ــة بالمعيـ ـ ــار  25مـ ـ ــن
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
نوصي بأن تقوم اإليكاو بتقييم ما إذا كان
يمكــن تطبيــق المركزيــة علــى وظيفــة دفــع
الرواتـ ـ ــب مـ ـ ــن أجـ ـ ــل إدراج إدارة التعـ ـ ــاون
الفنــي للخــدمات الميدانيـة العامــة والهيئــات
اإلداري ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة واالستش ـ ـ ــاريين غي ـ ـ ــر
المنتمين إلى إدارة التعاون الفني ،واذا لزم
األمر ،إعادة تهيئة موارد كشوف الرواتـب
في المقر الرئيسي وفقا لذلك.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

التوصـ ـ ــية مقبولـ ـ ــة .سـ ـ ــيتم إج ـ ـ ـراء تقيـ ـ ــيم
لتحديـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــا إذا كـ ـ ـ ــان ينبغـ ـ ـ ــي تطبيـ ـ ـ ــق
المركزي ــة عل ــى دف ــع األج ــور ف ــي مكت ــب
كشـ ـ ــوف الرواتـ ـ ــب لهـ ـ ــاتين الفئتـ ـ ــين مـ ـ ــن
المـ ـ ـ ــوظفين – (أ) إدارة التعـ ـ ـ ــاون الفنـ ـ ـ ــي
للخـ ــدمات الميدانيـ ــة العامـ ــة والمسـ ــؤولون
الوطني ـ ـ ـ ــون؛ (ب) االستش ـ ـ ـ ــاريون غي ـ ـ ـ ــر
المنتمين إلى إدارة التعاون الفني.
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

لقـ ـ ـ ــد درس فـ ـ ـ ــرع الماليـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــذه المسـ ـ ـ ــألة مستمرة
بالتعــاون مــع إدارة التعــاون الفنــي .وهنــاك
مشــكلة حقيقيــة فــي مركزيــة نظــام الرواتــب
نظـ ـ اًر ألن ــه س ــيتعين تعزي ــز قس ــم الروات ــب (يرجى الرجوع إلى الفقرة )112
بم ـوارد إضــافية .ومــع ذلــك ،فــإن مــوظفي
إدارة التعـ ـ ـ ـ ــاون الفنـ ـ ـ ـ ــي الميـ ـ ـ ـ ــدانيين هـ ـ ـ ـ ــم
موظف ــون مؤقت ــون ،وال يمك ــن تزوي ــد قس ــم
الرواتب بموارد يمكـن أن تتبـاين مـن حيـث
الحجم .كما أنه ال يمكـن تحميـل التكـاليف
المركزيـ ـ ــة علـ ـ ــى المشـ ـ ــاريع كمصـ ـ ــروفات
مباشـ ـ ـ ـرة .وبموج ـ ـ ــب النم ـ ـ ــوذج التش ـ ـ ــغيلي
الحـ ـ ـ ــالي ،يسـ ـ ـ ــتأجر المشـ ـ ـ ــروع مـ ـ ـ ــوظفين
مخصصــين وم ــؤقتين له ــذا الغ ــرض عل ــى
أن يس ـ ـ ـ ــتوعب المش ـ ـ ـ ــروع التك ـ ـ ـ ــاليف ذات
الصـ ــلة .ومـ ــع ذلـ ــك ،يقـ ــدم قسـ ــم الرواتـ ــب
المسـ ــاعدة إلـ ــى إدارة التعـ ــاون الفنـ ــي فـ ــي
مج ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـ ـ ـدريب الم ـ ـ ـ ـ ــوظفين ،واجـ ـ ـ ـ ـ ـراء
الحس ـ ـ ـ ـ ــابات ،وحف ـ ـ ـ ـ ــظ وتبوي ـ ـ ـ ـ ــب عوائ ـ ـ ـ ـ ــد
المعاش ـ ـ ـ ــات التقاعدي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــع الص ـ ـ ـ ــندوق
المشـ ــترك للمعاش ـ ــات التقاعدي ـ ــة لم ـ ــوظفي
األمم المتحدة.

رقم
التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة
اإليطالي

1
تقرير
مراجعة
أداء

نوصـ ـ ـ ــي أن تنظـ ـ ـ ــر اإلدارة فـ ـ ـ ــي تعـ ـ ـ ــديل
حس ــاب تكــاليف برن ــامج الت ــأمين الص ــحي
ـاء علـ ـ ــى مبـ ـ ــدأ
بع ـ ــد انتهـ ـ ــاء الخدمـ ـ ــة ،بنـ ـ ـ ً
التض ـ ــامن ،وفقـ ـ ـاً لمس ـ ــتوى الراتب/مع ـ ــاش
التقاعــد اإلجمــالي المتحصــل عليــه ،نظ ـ اًر
ألن "قس ـ ــط الت ـ ــأمين" ف ـ ــي نظ ـ ــام الت ـ ــأمين
الصـ ــحي الحـ ــالي بعـ ــد انتهـ ــاء الخدمـ ــة ال
يتناس ـ ــب م ـ ــع حج ـ ــم ال ارت ـ ــب أو المع ـ ــاش
التقاعدي.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)

ASHI

عل ــى اإلدارة أن تض ــع س ــيناريو تتناس ــب لقد قوبل كال الخيارين بمعارضة قوية مـن مستمرة
في ـ ــه حصـ ـ ــة المتقاع ـ ــدين مـ ـ ــن األقسـ ـ ــاط ممثلـ ــي رابطـ ــة مـ ــوظفي منظمـ ــة الطي ـ ـران
الالزمـ ـ ـ ـ ــة لالسـ ـ ـ ـ ــتحقاقات الطبيـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع المـ ـ ــدني االيك ـ ـ ــاو والمتقاعـ ـ ــدين ،الرابط ـ ـ ــة
الكنديـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ــوظفين المـ ـ ـ ــدنيين الـ ـ ـ ــدوليين يرجى الرجوع إلى الفقرة  65وما يليها
معاشاتهم التقاعدية.
الس ـ ــابقين ،العض ـ ــو ف ـ ــي اتح ـ ــاد رابط ـ ــات
الم ـ ــوظفين الم ـ ــدنيين ال ـ ــدوليين الس ـ ــابقين،
نظ ـ ـ اًر ألنهم ـ ـا ي ـ ـؤثران فـ ــي تقسـ ــيم أقس ـ ــاط
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأمين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين المنظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والمشـ ـ ـ ـ ــاركين .ورأى ممثلـ ـ ـ ـ ــو المـ ـ ـ ـ ــوظفين
والمتقاعـ ــدين ذلـ ــك مـ ــن الم ازيـ ــا المرتبطـ ــة
بعملهــم فــي االيكــاو وأنهــم يتوقعــون بقــاءه
دون تغيي ــر فـ ــي المس ــتقبل .و ُعـ ــرض هـ ــذا
الموقــف علــى المجلــس فــي دورتــه الثامنــة
بعد المائتين والحظه المجلس.
(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)
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تقرير
مراجعة
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ASHI

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة
اإليطالي

نوصــي أن تنظــر اإلدارة كــذلك فــي وضــع
حــد أقصــى لمســاهمة االيكــاو فــي برنــامج
التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بحيـث
يسـ ـ ــتقر عنـ ـ ــد مـ ـ ــنح م ازيـ ـ ــا مماثلـ ـ ــة لدول ـ ـ ـة
مرجعيـ ـ ـ ــة (علـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــبيل المثـ ـ ـ ــال نظـ ـ ـ ــام
 RAMQفي كيبـك) ولكـن بحيـث يقتصـر،
من حيث المخاطر ،علـى البلـد الـذي يقـيم
فيه صاحب المعاش التقاعدي.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
علـ ــى اإلدارة أن تـ ــدرس اقت ارح ـ ـاً يتحم ـ ــل
المتقاعــدون بموجبــه التكلفــة ال ازئــدة علــى
قسط التأمين التي تُعزى إلى التغطية في
جميع أنحاء العـالم بالمقارنـة مـع التغطيـة
الوطنيــة .وحيــث ال توجــد تغطيــة وطنيــة،
ُيستخدم كمرجع قسـط تـأمين مماثـل لـذلك
القسط المستخدم في المقر (الفئة .)2

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

لقد قوبل كال الخيارين بمعارضة قوية مـن مستمرة
ممثلـ ــي رابطـ ــة مـ ــوظفي منظمـ ــة الطي ـ ـران
المـ ـ ــدني االيك ـ ـ ــاو والمتقاعـ ـ ــدين ،الرابط ـ ـ ــة
الكنديـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ــوظفين المـ ـ ـ ــدنيين الـ ـ ـ ــدوليين يرجى الرجوع إلى الفقرة  65وما يليها
الس ـ ــابقين ،العض ـ ــو ف ـ ــي اتح ـ ــاد رابط ـ ــات
الم ـ ــوظفين الم ـ ــدنيين ال ـ ــدوليين الس ـ ــابقين،
نظ ـ ـ اًر ألنهم ـ ـا ي ـ ـؤثران فـ ــي تقسـ ــيم أقس ـ ــاط
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأمين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين المنظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والمشـ ـ ـ ـ ــاركين .ورأى ممثلـ ـ ـ ـ ــو المـ ـ ـ ـ ــوظفين
والمتقاعـ ــدين ذلـ ــك مـ ــن الم ازيـ ــا المرتبطـ ــة
بعملهــم فــي االيكــاو وأنهــم يتوقعــون بقــاءه
دون تغيي ــر فـ ــي المس ــتقبل .و ُعـ ــرض هـ ــذا
الموقــف علــى المجلــس فــي دورتــه الثامنــة
بعـ ــد المـ ــائتين والحظـ ــه المجلـ ــس[ .يرجـ ــى
الرج ـ ـ ــوع إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــوجز قـ ـ ـ ـ اررات المجل ـ ـ ــس
 ،C-DEC 208/11الفقرات ]34-30

(تعتبر اإلدارة هذه التوصية مغلقة)
3
تقرير
مراجعة
أداء
ASHI

بعــد تعــديل برن ــامج التــأمين الصــحي بع ــد
ـاء علـ ـ ــى التوصـ ـ ــيات
انتهـ ـ ــاء الخدمـ ـ ــة بنـ ـ ـ ً
السـ ــابقة ،فإننـ ــا نوصـ ــي بـ ــأن تقـ ــوم اإلدارة
بد ارسـ ــة ح ـ ـوافز موجهـ ــة لالنسـ ــحاب ،مـ ــع

عل ـ ــى اإلدارة ،بمج ـ ــرد تنفي ـ ــذ التع ـ ــديالت لقـ ــد قوبلـ ــت التوصـ ــيتان السـ ــابقتان بشـ ــأن مستمرة
السـ ـ ــابقة ،أن تـ ـ ــدرس الح ـ ـ ـوافز الموجهـ ـ ــة تخفـيض اســتحقاقات التــأمين الصــحي بعــد
نهايــة الخدمــة بمعارضــة قويــة مــن ممثلــي
لالنسحاب.
رابطـ ــة مـ ــوظفي منظمـ ــة الطي ـ ـران المـ ــدني
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التقيــيم فــي الوقــت ذاتــه للتكــاليف والمنفعــة
مقابل "قسط" برنامج التـأمين الصـحي بعـد
انتهــاء الخدمــة الــذي تســدده االيكــاو ،مــع
التقييم أيضاً ألي تأثير سـلبي ممكـن علـى
برنـ ـ ــامج التـ ـ ــأمين الص ـ ـ ــحي بعـ ـ ــد انته ـ ـ ــاء
الخدمـ ـ ـ ـ ــة ،عنـ ـ ـ ـ ــدما يقـ ـ ـ ـ ــرر المتقاعـ ـ ـ ـ ــدون
االنسحاب.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو
االيكـ ـ ــاو والمتقاعـ ـ ــدين (الرابطـ ـ ــة الكنديـ ـ ــة
للم ـ ــوظفين الم ـ ــدنيين ال ـ ــدوليين الس ـ ــابقين)
نظ ـ ـ اًر ألنهم ـ ـا ي ـ ـؤثران فـ ــي تقسـ ــيم أقس ـ ــاط
التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأمين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين المنظمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والمشـ ـ ـ ـ ــاركين .ورأى ممثلـ ـ ـ ـ ــو المـ ـ ـ ـ ــوظفين
والمتقاعـ ــدين ذلـ ــك مـ ــن الم ازيـ ــا المرتبطـ ــة
بعملهــم فــي االيكــاو وأنهــم يتوقعــون بقــاءه
دون تغيي ــر فـ ــي المس ــتقبل .و ُعـ ــرض هـ ــذا
الموق ــف عل ــى المجل ــس وأقـ ـره .أم ــا خي ــار
االنسحاب ،باعتبـاره الخيـار األكثـر تـأثي اًر،
الـ ــذي درسـ ــه الخب ـ ـراء األكتواريـ ــون وقدمـ ــه
فرع المالية إلـى لجنـة التـأمين علـى الحيـاة
والتــأمين الصــحي التــي تضــم أعضــاء مــن
رابطـ ـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ـ ــوظفين والرابطـ ـ ـ ـ ــة الكنديـ ـ ـ ـ ــة
للمـ ـ ــوظفين المـ ـ ــدنيين الـ ـ ــدوليين السـ ـ ــابقين
لشــرح م ازيــا/عيــوب خيــار االنســحاب مــن
أجــل الشــروع فــي المناقشــة والتشــاور م ــع
المـ ـ ـ ــوظفين والمتقاعـ ـ ـ ــدين عموم ـ ـ ـ ـاً .كمـ ـ ـ ــا
سـ ـ ـ ــاعدنا الم ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية فـ ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ــداد
استقصـ ـ ــاء عبـ ـ ــر اإلنترنـ ـ ــت حـ ـ ــول خيـ ـ ــار
االنس ـ ـ ـ ــحاب الس ـ ـ ـ ــتطالع رأي الم ـ ـ ـ ــوظفين
والمتقاعـدين حــول احتمـال قبــول أو رفــض
هــذا العــرض .وتــدعو المـوارد البشـرية إلــى
إجــراء مناقش ــة مــع لجن ــة الصــحة وغيره ــا
مـ ـ ــن الوك ـ ـ ــاالت الشـ ـ ــقيقة التابع ـ ـ ــة لألم ـ ـ ــم
المتحدة الشقيقة قبل طرح هذا العرض.

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي
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التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة
اإليطالي

1
تقرير
مراجعة
أداء
المكاتب
اإلقليمية

نوصـ ـ ـ ــي أن تنظـ ـ ـ ــر اإلدارة فـ ـ ـ ــي وض ـ ـ ـ ــع
إجراءات داخلية محددة من أجـل مـا يلـي:
( )1جم ــع المخ ــاطر الداخلي ــة والخارجي ــة
أيضاً من المكاتب اإلقليميـة )2( ،االتفـاق
بين المقر والمكاتب اإلقليمية على أهداف
محــددة زمنيـ ـاً وقابل ــة للقي ــاس )3( ،تحدي ــد
الكيفيــة الت ــي ينبغ ــي بهــا تحدي ــد األه ــداف
وم ـ ــن ال ـ ــذي ينبغ ـ ــي ل ـ ــه تحدي ـ ــدها ،وم ـ ــن
يرصـ ـ ـ ــدها بشـ ـ ـ ــكل مسـ ـ ـ ــتقل مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل
مؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات أداء رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية قويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وذات
مصداقية.

2
تقرير
مراجعة
أداء
المكاتب
اإلقليمية

بعد تنفيذ اإلجراءات الداخليـة علـى أسـاس
التوصــية الســابقة ،علــى اعتبــار أن خطــة
األعمـ ــال المقدمـ ــة إلـ ــى المجلـ ــس تسـ ــتمر
لفترة مرجعية مـدتها ثـالث سـنوات وتهـدف
إلــى تــوفير معلومــات بشــأن مــا أُحــرز مــن
أه ـ ـ ــداف اس ـ ـ ــتراتيجية ،فإنن ـ ـ ــا نوص ـ ـ ــي أن

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
توافـ ــق .فمـ ــن أجـ ــل تعزيـ ــز التنسـ ــيق مـ ــع
المكات ــب اإلقليمي ــة ،فق ــد أس ــندت األمين ــة
العامـة إلـى أحــد المـوظفين مهـام التنســيق
مع المكاتب اإلقليمية )1( .سوف تطلـب
األمينـ ــة العامـ ــة مـ ــن المكاتـ ــب اإلقليميـ ــة
إع ـ ـ ـ ـ ــداد قائم ـ ـ ـ ـ ــة بالمخ ـ ـ ـ ـ ــاطر الداخلي ـ ـ ـ ـ ــة
والخارجيـ ــة )2( ،لقـ ــد تحـ ــددت األهـ ــداف
التي ينبغي أن تحققهـا المكاتـب اإلقليميـة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال للفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
،2019-2017
( )3ســيقوم مكتــب األمينــة العامــة برصــد
مؤشرات األداء الرئيسية.

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

( )1ح ــددت المكات ــب اإلقليمي ــة المخ ــاطر مستمرة
الداخليـة والخارجيـة لعــام  2017فـي ورقــة
العم ـ ـ ــل ) (C-WP/14570التقري ـ ـ ــر الس ـ ـ ــنوي

المقدم إلى المجلس بشأن أنشطة المكاتـب
اإلقليمي ـ ـ ــة خ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ــام  2016وخط ـ ـ ــط
الم َّ
قدم إلى المجلس
التشغيل لعام ُ ،2017

خــالل الــدورة  )2( .210تحــددت أهــداف
المكاتب اإلقليمية لفترة الثالث سـنوات فـي
خطـ ـ ــة األعمـ ـ ــال للفت ـ ـ ـرة ،2019-2017
ولعـ ــام  2017فـ ــي خطـ ــة التشـ ــغيل لع ـ ــام
 ،2017وس ــيجري تحمي ــل ك ــال الخطت ــين
ف ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ــى منص ـ ـ ـ ــة إط ـ ـ ـ ــار إدارة األداء
المؤسس ـ ـ ـ ــي قب ـ ـ ـ ــل انعق ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـ ــدورة 211
للمجلـ ـ ــس )3( .سـ ـ ـ ُـيجرى الرصـ ـ ــد بشـ ـ ــكل
دوري لمؤشـ ـرات األداء الرئيس ــية للمكات ــب
اإلقليمية (التي تحددت في خطة األعمـال
للفت ـ ـ ـرة  2019-2017وخطـ ـ ــة التشـ ـ ــغيل
لع ـ ــام  )2017عب ـ ــر منص ـ ــة إطـ ـ ــار إدارة
األداء المؤسسي بدءاً من شهر يونيو عام
.2017

تواف ــق .يج ــري تق ــديم تق ــارير دوري ــة إل ــى تعكــف األمان ــة العامــة حاليـ ـاً عل ــى إع ــداد مستمرة
المجلس ،بما في ذلك عن األرقام المالية منصة إطـار إدارة األداء المؤسسـي ،وهـي
نظام قائم على شبكة اإلنترنت ،تقوم عليه
وأعداد الموظفين وأدائهم.
خط ـ ــة األعم ـ ــال ،وذل ـ ــك م ـ ــن أج ـ ــل إدارة
جميع خطـط التشـغيل واإلبـالغ عـن التقـدم
المحرز والنتائج المتوقعة في هذا الصدد.
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تواظب اإلدارة على إطـالع المجلـس علـى
التقدم الجاري إح ارزه من خالل تقرير عـن
األنشطة أو تقرير مرحلي يوضح ما يلي:
( )1النفق ـ ـ ـ ــات الفعلي ـ ـ ـ ــة مقاب ـ ـ ـ ــل النفق ـ ـ ـ ــات
المدرجـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي الميزانيـ ـ ـ ـ ــة )2( ،توزيـ ـ ـ ـ ــع
الم ـ ـ ــوظفين وفقـ ـ ـ ـاً لأله ـ ـ ــداف )3( ،رص ـ ـ ــد
مؤشرات األداء الرئيسية.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

نظ ـ اًر ألن األعمــال المتــأخرة فــي عمليــات التوصية مقبولة.
الطع ـ ـ ـ ـ ــن المطروح ـ ـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام المجل ـ ـ ـ ـ ــس
االستشاري المشترك للطعون تثير شـواغل
علــى النح ــو المب ــين أع ــاله ،فإنن ــا نوص ــي
اإلدارة بـ ـ ـأن تب ـ ــدأ ف ـ ــي إجـ ـ ـراء اس ـ ــتعراض
داخل ـ ـ ـ ــي لإلجـ ـ ـ ـ ـراءات الحالي ـ ـ ـ ــة والمـ ـ ـ ـ ـوارد
المتاح ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــع التقي ـ ـ ــد الكام ـ ـ ــل بالنظ ـ ـ ــام
اإلداري لموظفي اإليكاو.
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ويجـ ــب أن تتضـ ــمن هـ ــذه المنصـ ــة جميـ ــع
المعلوم ـ ــات الهام ـ ــة ذات الص ـ ــلة ب ـ ــاألداء
واإلبـالغ والمخـاطر علــى نطـاق المنظمــة،
وستتضــمن فــي إصــدارها األول العناصــر
التالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة :مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات األداء المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الرئيسـ ـ ــية؛ والنتـ ـ ــائج الرئيسـ ـ ــية ومؤش ـ ـ ـرات
األداء الرئيســية المرتبطــة بهــا (التــي تعــزى
إلــى األهــداف االســتراتيجية واســتراتيجيات
دع ــم التنفي ــذ)؛ والنـ ـواتج ،ومؤشـ ـرات األداء
الرئيسـ ـ ــية واألهـ ـ ــداف (التـ ـ ــي تعـ ـ ــزى إلـ ـ ــى
مس ـ ــتوى المشـ ـ ــروع  /النشـ ـ ــاط الرئيسـ ـ ــي)؛
والمخــاطر المؤسســية؛ وحالــة تنفيــذ قـ اررات
المجلس وق اررات الجمعيـة العموميـة .ومـن
المقــرر إطــالق هــذه المنصــة خــالل الــدورة
 211للمجلس.
المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة مستمرة
الشـؤون اإلداريــة والخــدمات وادارة الشــؤون
القانونيــة والعالقــات الخارجيــة .ويجــب أن
ي ــنعكس شـ ـكل بش ــكل تك ــافلي س ــليم .وق ــد
عق ــدت مجموع ــة العم ــل ل ــإلدارة الداخلي ــة
اجتمــاعين حتــى اليــوم .وقيمــت باإلجمــاع
القيود الحاليـة علـى السـعة كمشـكلة بنيويـة
وحــددت الحاجــة ،باإلضــافة إلــى التــدابير
اإلجرائي ــة ،لتعزي ــز س ــعات المـ ـوارد لتقوي ــة
المهـ ـ ــام المتصـ ـ ــلة بـ ـ ــالمجلس االستشـ ـ ــاري
المشترك للطعـون .ونظـرت المجموعـة فـي
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو
ع ــدد م ــن الخي ــارات الت ــي تش ــمل ولك ــن ال
تقتصر على توسيع نطاق التجمـع الحـالي
لعضـ ــوية المجلـ ــس االستشـ ــاري المشـ ــترك
للطعون مـن  6إلـى  9أشـخاص والتطبيـق
األنشـ ــط للمـ ــادة  9-1-111مـ ــن النظـ ــام
اإلداري للم ـ ـ ــوظفين ،ومـ ـ ـ ــن المحتمـ ـ ـ ــل أن
يشمل ذلك استخدام/االمتثال لنماذج طلب
معـ ــدة مسـ ــبقاً وتحديـ ــد إمكـ ــان القبـ ــول فـ ــي
مرحلـ ــة مبك ـ ـرة وامكانيـ ــة االسـ ــتئنافات دون
ســماع علــى أســاس تقــديم طلبــات تحريريــة
فقط فـي الحـاالت التـي تكـون الوقـائع فيهـا
غيــر متنــازع عليهــا و/أو إذا تــم الحصــول
علـ ــى موافقـ ــة األط ـ ـراف .ويسـ ــتمر العمـ ــل
بشأن هذه المسألة.
المســــتجدات حتــــى نهايــــة شــــهر فبرايــــر
:2017
المسؤولية عن هذا البند مشتركة بين إدارة
الشـؤون اإلداريــة والخــدمات وادارة الشــؤون
القانونيـة والعالقـات الخارجيـة .وقـد عقــدت
مجموعة العمل لإلدارة الداخلية اجتماعين
حتـ ـ ــى اليـ ـ ــوم .وقيمـ ـ ــت باإلجمـ ـ ــاع القيـ ـ ــود
الحالي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى الس ـ ـ ــعة كمش ـ ـ ــكلة بنيوي ـ ـ ــة
وحــددت الحاجــة ،باإلضــافة إلــى التــدابير
اإلجرائي ــة ،لتعزي ــز س ــعات المـ ـوارد لتقوي ــة
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نظ ـ اًر ألنــه يتعــين اتخــاذ إج ـراءات وقائيــة،
قــد ينظــر المجلــس فــي هــذه العوامــل :ففــي
حـ ـ ــين ال ين ـ ـ ــدرج العامـ ـ ــل األول بالكام ـ ـ ــل
ضـ ــمن اختصـ ــاص اإلدارة ،فإننـ ــا نوصـ ــي
اإلدارة ،في إطـار صـالحيتها ،بـأن تتنـاول
العوامل األخرى مع المجلس.

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

المهـ ـ ــام المتصـ ـ ــلة بـ ـ ــالمجلس االستشـ ـ ــاري
المشترك للطعـون .ونظـرت المجموعـة فـي
ع ــدد م ــن الخي ــارات الت ــي تش ــمل ولك ــن ال
تقتصر على توسيع نطاق التجمـع الحـالي
لعضـ ــوية المجلـ ــس االستشـ ــاري المشـ ــترك
للطعون مـن  6إلـى  9أشـخاص والتطبيـق
األنشـ ــط للمـ ــادة  9-1-111مـ ــن النظـ ــام
اإلداري للم ـ ـ ــوظفين ،ومـ ـ ـ ــن المحتمـ ـ ـ ــل أن
يشمل ذلك استخدام/االمتثال لنماذج طلب
معـ ــدة مسـ ــبقاً وتحديـ ــد إمكـ ــان القبـ ــول فـ ــي
مرحلـ ــة مبك ـ ـرة وامكانيـ ــة االسـ ــتئنافات دون
ســماع علــى أســاس تقــديم طلبــات تحريريــة
فقط فـي الحـاالت التـي تكـون الوقـائع فيهـا
غيــر متنــازع عليهــا و/أو إذا تــم الحصــول
عل ـ ــى موافق ـ ــة األطـ ـ ـراف .ويج ـ ــري إع ـ ــداد
صـ ــيغة تحسـ ــينات إجرائيـ ــة مقترحـ ــة ،كمـ ــا
يجـ ـ ـ ــري تحضـ ـ ـ ــير مخصصـ ـ ـ ــات الم ـ ـ ـ ـوارد
المطلوبـ ـ ــة ،بحيـ ـ ــث تُقـ ـ ـ َّـدم إلـ ـ ــى األط ـ ـ ـراف
المعني ــة قريبـ ـاً للنظ ــر فيه ــا ،وذل ــك به ــدف
تعديل النظام اإلداري لموظفي اإليكاو.

مقبولة .سـتعرض الماليـة خيـارات لتمويـل س ــتعرض المالي ــة خي ــارات لتموي ــل خص ــم منفذة جزئياً.
خصـ ـ ــم التـ ـ ــأمين الصـ ـ ــحي بعـ ـ ــد انتهـ ـ ــاء التــأمين الصــحي بع ــد انتهــاء الخدمــة فــي تقـ ــدم اإلدارة المعلومـ ــات الالزمـ ــة إلـ ــى المجلـ ــس
الدورة  205للمجلس.
الخدمة في الدورة  205للمجلس.
لكــن ال ت ـزال ثمــة حاجــة إلــى مزيــد مــن التحليــل
(يرجـ ــى االطـ ــالع علـ ــى تقريرنـ ــا الخـ ــاص "ه ـ ــل

وضعت اإلدارة إجراءات فعالة لخفـض الخصـوم
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نوصـي بمـد اإلدارة بد ارســة أكتواريـة كاملــة
إلجـراء تقيــيم عــن الحــاالت التــي قــد تتــأثر
فيه ـ ــا الس ـ ــالمة المالي ـ ــة لإليك ـ ــاو ،ض ـ ــمن
سـ ـ ــيناريو طويـ ـ ــل األمـ ـ ــد ،بأحكـ ـ ــام خطـ ـ ــة
التـ ـ ـ ــأمين الصـ ـ ـ ــحي .وينبغـ ـ ـ ــي أن يطلـ ـ ـ ــع
المجلــس علــى الد ارســة األكتواريــة الكاملــة
قبل بدء عملية إقرار الميزانية الجديدة.

2014/4

نوص ــي بتنقــيح ش ــروط التعاقــد م ــع ش ــركة مقبولـ ـ ــة .سـ ـ ــندمج األحكـ ـ ــام فـ ـ ــي عق ـ ـ ــود س ـ ــندمج أحكامـ ـ ـاً ف ـ ــي العق ـ ــود المس ـ ــتقبلية مستمرة
ســيكنا (المســماة ســابقا فانبريــدا) مــن أجــل مســتقبلية ســتمكننا مــن مراجعــة حســابات تمكننـ ـ ــا مـ ـ ــن مراجعـ ـ ــة المـ ـ ــدفوعات التـ ـ ــي
أج اره ـ ــا م ـ ــدير الخط ـ ــة .وباإلض ـ ــافة إل ـ ــى
المدفوعات التي أجراها مدير الخطة.
مراجعة أدائها.
ـب لتع ــديل االتف ــاق الح ــالي
ذل ــك ،قُ ــدم طل ـ ٌ
بين االيكاو وسيكنا إلى سيكنا التي وافقـت
مـ ــن حيـ ــث المبـ ــدأ علـ ــى تعـ ــديل االتفـ ــاق.
واالتفــاق المــنقح المقتــرح هــو قيــد المناقشــة
بين الفريقين القانونين لسيكنا وااليكاو.

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

األكتوارية للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؟")

مقبول ــة .س ــنطلب إجـ ـراء د ارس ــة أكتواري ــة ســنطلب إج ـراء د ارســة أكتواريــة عــن تــأثير ُنفِّذت جزئياً.
ع ــن ت ــأثير الت ــأمين الص ــحي بع ــد انته ــاء التــأمين الصــحي بعــد انتهــاء الخدمــة علــى
قــدمت اإلدارة د ارســة أكتواريــة كاملــة مــع بعــض
الخدمــة علــى صــحة االيكــاو فــي األجــل صحة االيكاو في األجل الطويل.
االفتراضات للمجلس.
الطويل.
وال تـزال بعــض الحلــول قيــد النظــر ومــن ثــم عنــد
االتفاق ستكون هناك حاجة لتقييم بشأن متى قـد
يحدث مسـاس بالصـحة الماليـة (يرجـى االطـالع
علـ ـ ــى تقريرنـ ـ ــا الخـ ـ ــاص "هـ ـ ــل وضـ ـ ــعت اإلدارة

إجـ ـ ـراءات فعال ـ ــة لخف ـ ــض الخص ـ ــوم األكتواري ـ ــة
للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة؟").

المســــتجدات حتــــى نهايــــة شــــهر فبرايــــر
:2017
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نوص ــي بالب ــدء بعملي ــة اس ــتعراض داخلي ــة
شـ ـ ــاملة مـ ـ ــن أجـ ـ ــل تحديـ ـ ــد مـ ـ ــا يلـ ـ ــي :أ)
االختالفـ ــات التـ ــي يمك ـ ـن اعتبارهـ ــا مبـ ــررة
فيم ـ ـ ـ ــا يخـ ـ ـ ـ ــص التفـ ـ ـ ـ ــاوت الكبيـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــين
االحتياج ــات والظ ــروف؛ ب) االختالف ــات
التــي تتطلــب مزيــدا مــن التناســق ،بمــا فــي
ذلك بتغيير اإلطار القانوني.

مقبول ــة .يمك ــن إجـ ـراء اس ــتعراض داخل ــي
مــع خبـ ـراء مجــال الموض ــوع الس ــتعراض
أحكــام النظــام اإلداري للمــوظفين والنظــام
اإلداري لموظفي الخدمات الميدانية على
الت ـ ـ ـوالي .وسـ ـ ــتتمثل المهمـ ـ ــة فـ ـ ــي تقـ ـ ــديم
توصيات فيما يتعلق بتحديد االتسـاق فـي
ال ـ ــنهج حيثم ـ ــا كـ ــان ذل ـ ــك ممكن ـ ـاً وابـ ـ ـراز
االحتياجات لمعالجة مختلفة حيثما يكـون
ذلك مبر اًر.

الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

ال يح ــين موع ــد تجدي ــد التعاق ــد م ــع ش ــركة
سـ ــيكنا إال فـ ــي  .2017وسـ ـ ُـيدرج التغييـ ــر
ال ــذي يوص ــي بــه الم ارج ــع الخ ــارجي عن ــد
تجديد التعاقد.
وم ــن المتوق ــع االنته ــاء م ــن تع ــديل العق ــد
الحــالي بــين االيكــاو وشــركة ســيكنا بحلــول
الموع ـ ـ ـ ـ ـ ــد المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدف المح ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 .2017/3/31ويقـ ـ ــوم قسـ ـ ــم المشـ ـ ــتريات
حاليـ ـ ـاً بإع ـ ــداد العق ـ ــد الجدي ـ ــد ف ـ ــي ش ـ ــكله
النهــائي عقــب مناقشــات مــع شــركة ســيكنا
في هذا الصدد.
ب ــدأت إدارة التع ــاون الفن ــي وادارة الش ــؤون مستمرة
اإلداري ـ ــة والخ ـ ــدمات العم ـ ــل ف ـ ــي تنس ـ ــيق
النظـ ـ ـ ــام األساسـ ـ ـ ــي لمـ ـ ـ ــوظفي الخـ ـ ـ ــدمات
الميداني ـ ــة إلدارة التع ـ ــاون الفن ـ ــي والنظـ ـ ــام
اإلداري لمــوظفي األمانــة العامــة لإليكــاو،
وال يزال العمل مستم اًر.

المســــتجدات حتــــى نهايــــة شــــهر فبرايــــر
:2017
يمكــن إج ـراء اســتعراض داخلــي مــع خب ـراء
مجال الموضوع الستعراض أحكـام النظـام
اإلداري للم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوظفين والنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام اإلداري
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رقم
التوصية

التوصية المقدمة من ديوان المحاسبة
اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة
وقت أن أصدرنا تقريرنا
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الوضع القائم كما أفادت به إدارة االيكاو
لموظفي الخـدمات الميدانيـة علـى التـوالي.
وســتتمثل المهمــة فــي تقــديم توصــيات فيمــا
يتعلــق بتحدي ــد االتس ــاق ف ــي ال ــنهج حيثم ــا
ك ـ ـ ــان ذل ـ ـ ــك ممكنـ ـ ـ ـاً وابـ ـ ـ ـراز االحتياج ـ ـ ــات
لمعالجــة مختلفــة حيثمــا يكــون ذلــك مبــر اًر.
ونظ ـ ـ ـ ار لحاجـ ـ ــة العمـ ـ ــل ونقـ ـ ــص الم ـ ـ ـوارد
البشرية لدى إدارة التعاون الفني ،فسيجري
تعيين خبير استشاري في الربع األول مـن
عـام  2017إلجـراء االستع ارضـات وتقـديم
توصــيات العتمادهــا .والتــاريخ المســتهدف
لالنته ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــو  .2017/7/31وس ـ ـ ــتكون
مشاركة المـوارد البشـرية مـن إدارة الشـؤون
اإلداري ــة والخ ــدمات أمـ ـ اًر أساس ــياً إلنج ــاح
هذه العملية ،وبالتالي فإن الموعد المبـدئي
لالنته ـ ــاء (يولي ـ ــو  )2017يك ـ ــون مرهونـ ـ ـاً
بالموارد البشرية المتاحة للمشاركة كطـرف
نظير.

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل
اإلدارة وفقاً لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

الملحق  — 2متابعة القتراحاتنا الصادرة في تقاريرنا السابقة
رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة وفقاً
لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

عنـ ــد اتخـ ــاذ المجلـ ــس ق ـ ـ ار اًر بشـ ــأن التـ ــدابير التصـ ــحيحية على اإلدارة أن تُجري تقييماً لما إذا كان التأثير المشترك مستمر
1
تقرير مراجعة الممكنــة ،فإننــا نقتــرح عندئــذ أن تُجــري اإلدارة تقييم ـاً لمــا لجميــع التــدابير التــي وافــق عليهــا المجلــس كافي ـاً لتفــادي
أداء  ASHIإذا ك ــان التـ ـأثير المش ــترك لجمي ــع الت ــدابير الت ــي يتخ ــذها أي ت ــأثير س ــلبي عل ــى الميزاني ــة وعل ــى تموي ــل األنش ــطة

المجلـ ــس كافيــ ـاً لتفـ ــادي أي تـ ــأثير سـ ــلبي علـ ــى ميزانيـ ــة األساسية.
االيكـ ــاو ،فيمـ ــا يتعلـ ــق بتموي ـ ــل أنشـ ــطتها األساس ـ ــية ف ـ ــي
األجلين المتوسط إلى الطويل.
1

عنــدما يتحســن اإلطــار العــام مــن خــالل تنفيــذ توصــياتنا توافــق .ســوف يجــري تقيــيم وقيــاس األداء لجميــع إدارات مستمر

تقرير مراجعة أع ــاله ،فإنن ــا نقت ــرح عندئ ــذ أن تج ــري اإلدارة تقييمـ ـاً ف ــي المنظمة ومكاتبها اإلقليمية.
أداء المكاتب الوقـ ــت المناسـ ــب لمـ ــا إذا كـ ــان يمكـ ــن تقيـ ــيم أداء المقـ ــر
اإلقليمية
2014/1

والمكات ــب اإلقليمي ــة ،وبالت ــالي قي ــاس م ــدى فعالي ــة بل ــوغ
األهداف.
مـ ــن أجـ ــل زيـ ــادة دقـ ــة البنـ ــود المسـ ــجلة كمخزونـ ــات فـ ــي مقبول

مستمر

البيان ــات المالي ــة ،نقتـ ــرح إي ــالء االهتمـ ــام للقيم ــة العادلـ ــة

يرجى الرجوع إلى التوصية 2015/4

للبن ــود أثن ــاء العملي ــة المقبل ــة للتحق ــق م ــن المخ ــزون ،ال
سيما تلك األصناف من المخزونات التي ينبغي شطبها.
2014/2

مستمر

نقتـ ــرح أن تقـ ــدم اإلدارة إلـ ــى األمينـ ــة العامـ ــة ،فـ ــي سـ ــياق مقبول
إعداد البيانات المالية لنهاية السنة ،وثيقـة داخليـة تحتـوي
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رقم االقتراح

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة وفقاً
لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

علــى مــا يلــي )1 :إحصــاءات بشــأن الــدعاوى القضــائية
أم ــام المجل ــس االستش ــاري المش ــترك للطع ــون والمحكم ــة

اإلداريـ ــة لألمـ ــم المتحـ ــدة؛  )2حسـ ــاب أكثـ ــر دقـ ــة ،قـ ــدر
اإلمكــان ،للمبــالغ الفعليــة المطالــب بهــا لتقيــيم مــدى تــأثير
الوضع في البيانات المالية.
2014/4

نقتـ ــرح أن تقـ ــوم اإلدارة ،نظ ـ ـ اًر ألن ثمـ ــة حاجـ ــة للتـ ــدابير مقبـول .سـتحدد اإلدارة المتغيـرات التــي تـؤثر علـى تمويــل مستمر
العالجيــة ،بالتحديــد بشــكل شــامل لمجموعــة مــن العوامــل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة.

يرجى الرجوع إلى الفقرة  65وما يليها

والعوامــل الفرعيــة مقــدماً ،مــن أجــل تحديــد أنســبها لخفــض
العجز التمويلي في األجل الطويل.

2014/5

بالنظر إلى أهمية صون البيانات بشأن الموظفين ،نقترح مقبـول .ينبغــي النظــر باالســتناد إلــى المـوارد المتـوافرة فــي مستمر
أن تكم ــل اإلدارة ف ــي ف ــرع المـ ـوارد البشـ ـرية ف ــي غض ــون إمكان التحويل الرقمي لبيانات إضـافية بشـأن المـوظفين،

وقــت معقــول تحويــل جميــع الملفــات الورقيــة إلــى ملفــات مع مراعاة أولويات المنظمة بالنسبة لصون المعلومات.
رقمية.
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رقم االقتراح
2014/8

االقتراح المقدم من ديوان المحاسبة اإليطالي

التعليقات المستلمة من األمينة العامة وقت أن أصدرنا
تقريرنا

الوضع بشأن اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة وفقاً
لتقييم ديوان المحاسبة اإليطالي

نظ اًر ألن مجال تكنولوجيا المعلومات قد تم تحديده كأحـد مقب ــول .س ـ ُـينظر فـــي إمك ــان اس ــتحداث وظيف ــة إضـ ــافية مغلق
المخــاطر الرئيســية ،نقتــرح النظــر فــي إمكــان أن ُيضــاف لم ارجــع لتكنولوجيــا المعلومــات كج ــزء مــن عمليــة وض ــع يرجى الرجوع إلى التوصية رقم 16
إلى موظفي مكتب التقييم والمراجعة الداخلية مراجع دائـم الميزانية للفترة الثالثية من  2017إلى .2019
لتكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات ،يمكنـ ــه أيض ـ ـاً أن يـ ــؤدي أنواع ـ ـاً
أخرى من عمليـات المراجعـة ،مـع تـرك الميزانيـة الحاليـة:

أ) تعزيــز برنــامج تــدريب المــوظفين؛ ب) القيــام مــن حــين

آلخر بتعيين خبراء مراجعـة خـارجيين فـي المسـائل الفنيـة

المتعلقة بنشاط العمل األساسي لاليكـاو (قطـاع الطيـ ارن)
من أجل تغطية المخاطر في هذه المجاالت الفنية.
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الملحق  — 3متابعة للتوصيات التي أصدرها مراجعو الحسابات الفرنسيون في تقاريرهم للسنوات المالية
السابقة

التقرير

التوصية
15
التقرير
السنوي
للعام
2012
مقدم من
المجلس
الفرنسي
لمراجعي
الحسابات

التوصية التي قدمها
مراجعو الحسابات
الفرنسيون
ض ــمن الح ــدود الموضـ ــوعة
لخــدمات الــدعم فــي ميزانيــة
الفتـ ـ ـ ـ ـرة الثالثي ـ ـ ـ ــة المقبل ـ ـ ـ ــة،
ينبغ ـ ــي أن تنظ ـ ــر المنظم ـ ــة
ف ـ ــي م ـ ــنح قس ـ ــم تكنولوجي ـ ــا
المعلوم ـ ـ ـ ــات واالتص ـ ـ ـ ــاالت
وظـ ـ ـ ــائف كافيـ ـ ـ ــة لض ـ ـ ـ ــمان
مراقب ـ ــة مرض ـ ــية لتطبيق ـ ــات
تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المعلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك عــن
طري ـ ــق إع ـ ــادة التخص ـ ــيص
من أقسام أخرى.

التعليقات المستلمة من
األمينة العامة وقت أن
أصدرنا تقريرنا

الوضع بشأن
اإلجراءات المتخذة من
الوضع القائم كما أفادت به إدارة
قبل اإلدارة وفقاً لتقييم
االيكاو
ديوان المحاسبة
اإليطالي

مقبولة .تؤيـد األمانـة العامـة قيد اإلعداد
هذه التوصية .وسيتم ضمن
الميزانيـ ـ ــة المت ـ ـ ـوافرة تحديـ ـ ــد يقـ ــوم قسـ ــم تكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات
خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات لمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنح قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واالتصــاالت حاليـاً بتحويــل المهــام
تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المعلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الرئيس ـ ــية الحالي ـ ــة الت ـ ــي يعالجه ـ ــا
واالتصــاالت وظــائف كافيــة الخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء االستش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريون إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
وظيفت ـ ـ ــين بالدرج ـ ـ ــة  7للخ ـ ـ ــدمات
ألداء مهامه.
العامـة ووظيفتـين بالدرجـة  3للفئـة
المهنية.

مغلقة

المســـتجدات حتـــى نهايـــة شـــهر
فبراير :2017
اسـ ـ ــتُحدثت وظيفتـ ـ ــين بالدرجـ ـ ــة 7
للخ ـ ـ ـ ـ ــدمات العام ـ ـ ـ ـ ــة ووظيفت ـ ـ ـ ـ ــين
بالدرجـ ـ ــة  3للفئـ ـ ــة المهنيـ ـ ــة ،وتـ ـ ــم
شـ ـ ـ ــغلهما فـ ـ ـ ــي قسـ ـ ـ ــم تكنولوجيـ ـ ـ ــا
المعلومات واالتصاالت.
(تعتب ـ ـ ـ ــر اإلدارة ه ـ ـ ـ ــذه التوص ـ ـ ـ ــية
مغلقة)

التوصية
رقم 14
تقرير
السنة
المالية

أع ــد ج ــرد ف ــي وج ــود ك ــل
األط ـ ـ ـ ـراف المعنيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي
يوليـ ـ ـ ـ ـ ــو  ،2012وبعـ ـ ـ ـ ـ ــده
أرس ـ ــل كت ـ ــاب إل ـ ــى م ـ ــدير
ع ـ ــام مط ـ ــارات الس ـ ــنغال.
ويمكن للمجلس أن يطلـب

تقبـل األمينـة العامـة جزئيـاً
ه ــذه التوص ــية م ــع تـــاريخ
مس ـ ـ ــتهدف لتنفي ـ ـ ــذها ه ـ ـ ــو
الرب ـ ـ ــع األول م ـ ـ ــن الع ـ ـ ــام
.2014
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ت ـ ـ ـ ــم االنته ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــن األعم ـ ـ ـ ــال س ــنتابع ه ــذه المس ــألة
المتعلقـ ـ ـ ـ ـ ــة بالشـ ـ ـ ـ ـ ــرفة وطريـ ـ ـ ـ ـ ــق خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل مراجعاتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الوصـ ـ ـ ــول فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــايو  .2014المقبلة
ويجـ ـ ـ ــري حاليـ ـ ـ ــا بنـ ـ ـ ــاء موق ـ ـ ـ ــف
س ـ ــيارات خ ـ ــارجي عل ـ ــى قطع ـ ــة
األرض المتاخمــة للمكتــب (جــاء

التقرير

التوصية التي قدمها
مراجعو الحسابات
الفرنسيون

التعليقات المستلمة من
األمينة العامة وقت أن
أصدرنا تقريرنا

مقدم من م ـ ــن األمان ـ ــة أن تس ـ ــتخدم
المجلس هـ ـ ـ ــذا التقريـ ـ ـ ــر المشـ ـ ـ ــترك
الفرنسي لع ـ ــرض األم ـ ــور بوض ـ ــوح
لمراجعي وبشـ ـ ـ ـ ــكل مباشـ ـ ـ ـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــام
الحسابات الســلطات العليــا فــي البلــد
المستضيف.
للعام
 2013وقد أُبلغ مراجع الحسـابات
الخ ــارجي أن الدول ــة ،م ــن
خـ ـ ـ ــالل سـ ـ ـ ــلطة الطي ـ ـ ـ ـران
المــدني الوطنيــة الســنغالية
ووكالــة مطــارات الســنغال،
تولــت هــذه المســؤولية وأن
أعمـ ــال اإلصـ ــالح تجـ ــرى
حاليــا (وفــق لاليكــاو ،فــي
أبري ـ ـ ـ ـ ــل  ،2014اكتم ـ ـ ـ ـ ــل
منه ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـوالي  75ف ـ ـ ـ ــي
المائـ ـ ـ ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ــا البـ ـ ـ ـ ــاقي-
الشـ ـ ـ ـرفة والوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى
الطريــق -فحــدد لــه تــاريخ
.)2014/5/20

الوضع بشأن
اإلجراءات المتخذة من
الوضع القائم كما أفادت به إدارة
قبل اإلدارة وفقاً لتقييم
االيكاو
ديوان المحاسبة
اإليطالي
ذلك عقب طلبات رسـمية مقدمـة
إلى الحكومة مـن األمينـة العامـة
لاليك ــاو ورئ ــيس مجلسـ ـها خ ــالل
زي ـ ــارات إل ـ ــى الدول ـ ــة ف ـ ــي ع ـ ــام
 .)2014وقـ ـ ـ ـ ــد أُكملـ ـ ـ ـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه
األعم ــال بنس ــبة  60ف ــي المائ ــة

(ت ـ ـ ــم تمهي ـ ـ ــد موق ـ ـ ــف الس ـ ـ ــيارات
واكتم ـ ـ ــل  25ف ـ ـ ــي المائ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن
السياج) ومن المفتـرض االنتهـاء
منـ ــه بحلـ ــول نهايـ ــة الربـ ــع األول
من عام .2015
المستجدات حتى
:2016/9/28
لــم ُيحــرز تقــدم يــذكر بشــأن هــذا
البنـد المعلَّـق علـى مـدى األشــهر
الثماني ــة عش ــر الماض ــية( .من ــذ
تـ ــاريخ التقريـ ــر الماضـ ــي) .ول ـ ــم
تســفر جميــع الجهــود التــي بــذلها
المكتـ ـ ــب اإلقليمـ ـ ــي للعمـ ـ ــل مـ ـ ــع
الطرف المعني من جانب الهيئة
المسؤولة لدى الدولة عـن إنجـاز
األعمـ ـ ــال علـ ـ ــى قطعـ ـ ــة األرض
المتاخمة للمكتب عن إحـراز أي
نت ـ ــائج .وبالت ـ ــالي فإن ـ ــه يوصــ ــى
بإغالق هذا البند.

(تعتبر اإلدارة هذه التوصية
مغلقة)
التوصية

نوص ـ ـ ـ ــي بالتنفي ـ ـ ـ ــذ الت ـ ـ ـ ــام يظــل الجــدول الزمنــي لتنفيــذ أج ـ ــرى االس ـ ــتعراض بع ـ ــد التنفي ـ ــذ مغلقة
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رقم  17والس ـ ـ ـ ـريع لكـ ـ ـ ــل وحـ ـ ـ ــدات وحدات أغريسو مع مشـروع
أغريسـ ـ ــو ،ال سـ ـ ــيما تلـ ـ ــك اي ـ ـ ـ ـريس .وتخضـ ـ ـ ــع وحـ ـ ـ ــدة
تقرير
مجلس المتعلقة بأوجه الميزانية .تخطـ ـ ــيط ميزانيـ ـ ــة أغريسـ ـ ــو
الختب ـ ـ ــار القب ـ ـ ــول النه ـ ـ ــائي
مراجعي
بواس ـ ــطة ك ـ ــل م ـ ــن المالي ـ ــة
الحسابات
وادارة التعـ ـ ــاون الفنـ ـ ــي مـ ـ ــع
الفرنسيين
الموع ـ ـ ـ ــد المح ـ ـ ـ ــدد للتنفي ـ ـ ـ ــذ
عن
النه ـ ــائي قب ـ ــل نهاي ـ ــة الرب ـ ــع
مراجعة
األول من .2010
حسابات
التعاون
الفني
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الوضع بشأن
اإلجراءات المتخذة من
الوضع القائم كما أفادت به إدارة
قبل اإلدارة وفقاً لتقييم
االيكاو
ديوان المحاسبة
اإليطالي
الخبي ـ ـ ـ ـ ـ ــر االستش ـ ـ ـ ـ ـ ــاري للنظ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
المتكامــل للمعلومــات عــن الم ـوارد
إل ــى جان ــب وح ــدة دع ــم األعم ــال
وفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العمليــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الميداني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوع
 .2013/9/20-16وق ـ ــد ُحـ ــددت
المتطلب ــات وس ــيقوم فري ــق ايـ ـريس
بمعالجـ ــة مسـ ــائل اإلبـ ــالغ .وكـ ــان
مـ ــن المتوقـ ــع أن ينفـ ــذ فـ ــي أبريـ ــل
 2014رفـ ـ ـ ـ ــع مسـ ـ ـ ـ ــتوى الوحـ ـ ـ ـ ــدة
بوظ ـ ـ ـ ـ ــائف مض ـ ـ ـ ـ ــافة ومحس ـ ـ ـ ـ ــنة.
وبس ـ ـ ــبب نق ـ ـ ــص الم ـ ـ ــوظفين ،ل ـ ـ ــم
يـ ــتمكن فريـ ــق اي ـ ـريس مـ ــن الوفـ ــاء
بمتطلبات إدارة التعاون الفنـي مـن
حي ـ ــث االســ ــتخدام اآلل ـ ــي وتقــ ــديم
التقــارير الالزمــة .وتــم التعاقــد مــع
خبي ــر استش ــاري لمس ــاعدة ايـ ـريس
علـ ــى معالجـ ــة جميـ ــع المتطلبـ ــات
المتبقيــة علــى أســاس العمــل بــدوام
كام ــل .ووف ــر الخبي ــر االستش ــاري
األداة الالزم ـ ـ ــة لتس ـ ـ ــهيل تحمي ـ ـ ــل
البيان ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الوح ـ ـ ــدة غي ـ ـ ــر أن
المزيد من التحليل حـدد عـدداً مـن
المشاكل التي ،فـي رأي قسـم دعـم
األعم ـ ــال ب ـ ــإدارة التع ـ ــاون الفن ـ ــي،
كانــت فــي حاجــة إلــى اتخــاذ ق ـرار
علـ ــى مسـ ــتوى اإلدارة .وف ـ ـي هـ ــذا
الصــدد ،ســهل قســم دعــم األعمــال
اجتماع ـ ـ ـاً فـ ـ ــي  2015/9/9بـ ـ ــين
قس ــم العمليـــات الميداني ــة وايـ ـريس
لالتفـ ـ ــاق بشـ ـ ــأن جميـ ـ ــع المسـ ـ ــائل
المتبقي ــة .وبالت ــالي ق ــام قس ــم دع ــم
األعم ـ ـ ــال بإع ـ ـ ــداد قائم ـ ـ ــة أولي ـ ـ ــة
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االيكاو
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بالمتطلبـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي 2015/9/23
لك ـ ــي يســ ــتعرض قســ ــم العملي ـ ــات
الميدانية المتطلبات ويضيف إليها
لتقــديمها إلــى ايـريس ولكــن لــم تــرد
اسـ ـ ـ ــتجابة مـ ـ ـ ــن قسـ ـ ـ ــم العمليـ ـ ـ ــات
الميدانيـة حتـى اليـوم .وانتهـى عقـد
الخبي ـرة االستشــارية ألغريســو فــي
 ،2015/10/16غيـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ــه ال
تتوافر لقسـم دعـم األعمـال القائمـة
بـ ــالنواتج الكامل ـ ــة نظـ ـ ـ اًر ألن خ ـ ــط
إبالغه ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ــو قس ـ ـ ـ ــم العملي ـ ـ ـ ــات
الميدانية .وخـالل اجتمـاع الخـروج
الــذي عقــد فــي نفــس اليــوم ،تحــدد
أنــه توجــد مســائل عديــدة لــم تُسـ َّـوى
علـ ـ ـ ــى مسـ ـ ـ ــتوى قسـ ـ ـ ــم العمليـ ـ ـ ــات
الميدانيـ ـ ــة واتفـ ـ ــق علـ ـ ــى أن يقـ ـ ــدم
القسـ ــم قائمـ ــة مفصـ ــلة بمتطلبـ ــاتهم
إلـ ـ ــى اي ـ ـ ـريس (لـ ـ ــم ُيحـ ـ ــدد موعـ ـ ــد
نهــائي) لكــي تحــرز الوحــدة مزي ـداً
م ــن التق ــدم .وف ــي غي ــاب الحق ــائق
الهامـ ـ ـ ـ ـ ــة المـ ـ ـ ـ ـ ــذكورة أعـ ـ ـ ـ ـ ــاله ،ال
يسـ ـ ـ ــتطيع قسـ ـ ـ ــم دعـ ـ ـ ــم األعمـ ـ ـ ــال
اإلبالغ عن أي معلومات وقائعيـة
مؤكــدة بشــأن هــذه المســألة تســمح
بتقي ــيم حال ــة التط ــور فيم ــا يتعلـــق
بمخطـ ـ ـ ــط الميزاني ـ ـ ـ ــة ،أو بتق ـ ـ ـ ــدير
تــاريخ مســتهدف جديــد ممكــن مــن
أجــل إكمــال العمــل الــذي ال ي ـزال
مطلوب ـاً .وحســب ق ـرار مــدير إدارة
التعاون الفنـي ،فـإن هـذه التوصـية
أعيـد تكليــف رئــيس قســم العمليــات
الميداني ــة بهـ ــا التخ ــاذ اإلج ـ ـراءات
الالزمة بشأنها.
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المســـتجدات حتـــى نهايـــة شـــهر
فبراير :2017
اكتملـ ـ ـ ــت وحـ ـ ـ ــدة المخطـ ـ ـ ــط فـ ـ ـ ــي
أغريسـ ـ ـ ـ ــو وت ـ ـ ـ ـ ــم تنفيـ ـ ـ ـ ــذها وفقـ ـ ـ ـ ـ ـاً
لمتطلب ـ ــات إدارة التع ـ ــاون الفنـ ـ ــي.
كما تم تـدريب مـوظفي وحـدة دعـم
األعمال في إدارة التعاون الفني.
(تعتب ـ ـ ـ ــر اإلدارة ه ـ ـ ـ ــذه التوص ـ ـ ـ ــية
مغلقة)
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