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 منظمة الطيران المدني الدولي
 ةالعام ةمن األمين ةممقدّ  تقاريرالجزء األول: 

 عرض
 المقدمة -1
من النظام المالي، أتشرف بأن أعرض البيانات المالية لإليكاو للسنة المنتهية في  4-12وفقًا للمادة  1-1

الجمعية العمومية. وبموجب المادة الثالثة عشرة  ة بشأنها إلىوصيصدر تفيها وي ينظرا و هيقر على المجلس لكي  31/12/2020
على المجلس والجمعية  2020من النظام المالي، ُيعرض أيضًا رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقريره عن البيانات المالية لعام 

 ة(.عليها )الواردة في تعليقات األمينة العام يالعمومية إضافة إلى تعليقات

أنشئت في شيكاغو في  وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة( اإليكاوالدولي )منظمة الطيران المدني  1-2
هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في يكاو اإل. و اتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب  7/12/1944

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

ال ولديها ـ. ويوجد مقرها الرئيسي في مونتري31/12/2020في  عضوادولة  193يكاو اإلويبلغ عدد أعضاء  1-3
قليمي باإلضافة الى المكتب الفرعي اإل ونيروبي وباريسمكاتب إقليمية في بانكوك، والقاهرة، وداكار، وليما، والمكسيك العاصمة، 

 .في بيجين

. وتضم الجمعية المنظمة مجلس يههيئة حاكمة عمومية و الجمعية هي الهيئة ذات سيادة  منيكاو اإل وتتكون  1-4
كاملة للمنظمة، العمومية ممثلين عن جميع الدول المتعاقدة، وتجتمع مرة كل ثالث سنوات، وتستعرض بشكل مفّصل األعمال ال

ث تبحو ورة األخيرة للجمعية العمومية وتحدد السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة وتوافق على البيانات المالية الصادرة منذ الد
 .2019 سبتمبرأيضا في شؤون ميزانية الثالث سنوات. وقد اجتمعت الجمعية العمومية آخر مرة في 

دولة، من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالث سنوات ويوجه أعمال المنظمة  36وُينتخب المجلس، الذي يضم  1-5
باستمرار. ويحظى المجلس بمساعدة لجنة المالحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، ولجنة التدخل غير المشروع، 

 لبلد المضيف،الجنة العالقات مع و  ،فّنيت المالحة الجوية ولجنة التعاون الالمشترك لخدما دعمالولجنة الموارد البشرية، ولجنة 
 .مع األطراف الخارجية، ولجنة التعاون دوارد وارنرإ ةجائز لجنة و 

في اإلشراف بشكل عام على كافة جوانب عمل بمسؤولياته ضطلع يتولى األمين العام رئاسة األمانة العامة، و يو  1-6
 .لمنظمةلبوصفه الرئيس التنفيذي األمانة 

، وإدارة الشؤون فّنيخمس إدارات رئيسية هي إدارة المالحة الجوية، وإدارة النقل الجوي، وإدارة التعاون المن األمانة العامة تتألف و 
داء واأل ةدار اإلعن  ةاشر مب ةمسؤولي مسؤوالً  األمين العامويكون والخدمات. الشؤون اإلدارية وإدارة  ،القانونية والعالقات الخارجية

واالتصاالت واألخالقيات مكتب الرقابة الداخلية و المالية بالشؤون من أنشطة تتعلق مكتب األمين العام الفعَّال لما يسند إلى 
عن إقامة االتصال  مسؤولة أساساً  المكاتب اإلقليمية وتكون وسبعة مكاتب إقليمية.  والتخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات

مع الدول المعتمدة لديها وغيرها من المنظمات والهيئات اإلقليمية للطيران المدني واللجان اإلقليمية االقتصادية لألمم المتحدة. 
 ةوخطط المالحة الجوييكاو اإلتنفيذ السياسات والقرارات والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن على المكاتب اإلقليمية  شجعوت
 بناء على الطلب. ةفّنيالوتقدم المساعدة  قليميةاإل

 يتجزأ من ال التي تشكل جزءاً و  المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها خالف ذلك، فإن البيانات ُيَشر إلىوما لم  1-8
 ُتعرض بآالف الدوالرات الكندية. ،وهذا التقرير هذه البيانات المالية



I-2 

 للبيانات الماليةلمحة عامة والمعالم البارزة  -2
 أُعدت البيانات المالية التالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: 2-1

 الوضع المالي؛ البيان المالي األول:

 األداء المالي؛ البيان المالي الثاني:

 التغييرات في صافي األصول؛ البيان المالي الثالث:

 النقدية؛  السيولة البيان المالي الرابع:

 المقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية. :لفأ -والخامس البيان المالي الخامس
لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تشمل البيانات المالية المالحظات التي تقدم األوصاف وفقا لكذلك و  2-2

في البيانات.  تسجلن أالمالية والمعلومات عن البنود التي ال تستحق  السردية والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات
كما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية الدولية  القطاعاتحسب يكاو اإلهم أنشطة أل اً عرض وتشمل المالحظات أيضاً 

ويغطي الجزء األول األنشطة العادية الجارية . عملية التدقيقدرجان في البيانات المالية التي شملتها مُ ن ءاجز يوجد للقطاع العام. و 
ع ودعمها. ويغطي الجزء الثاني أنشطة جمي فّنيللمنظمة مثل البرنامج العادي، واألنشطة المدّرة لإليرادات وإدارة برنامج التعاون ال

 .طلب من فرادى الدولالبناء على يكاو اإلعموما  ، التي تديرهافّنيالتعاون ال مشروعات
. غير أنه مادامت هذه الجداول تقدم معلومات عملية التدقيقكل الجداول جزءا من البيانات المالية التي شملتها وال تش 2-3

، فقد ُأدرجت في الجزء الرابع من هذه عملية التدقيقالبيانات المالية التي شملتها المبلغ عنها في المجمعة  األرقامتفصيال وتدعم  أكثر
 .الوثيقة

 .2020 لعاموتقدم الفقرات التالية موجزا عن المعلومات الرئيسية بشأن الوضع المالي وأداء المنظمة  2-4
مليون دوالر كندي  336.4يقّدم الوضع المالي للمنظمة. وتتكون األصول التي يبلغ مجموعها  البيان المالي األول 2-5

ومن  دوالر كندي ماليين 305.8بمبلغ  واالستثمارات في األساس من السيولة النقدية والمعادالت النقدية 31/12/2020في 
مليون  441.0مليون دوالر كندي. ويبلغ مجموع الخصوم  20.0االشتراكات المقررة وغيرها من الحسابات مستحقة القبض بمبلغ 

التعاون  مشروعاتالمقبوضات المسبقة المخصصة في معظمها ل منهادوالر كندي  مليون  189.2دوالر كندي، حيث يمثل مبلغ 
ر الفّني، وجرى تدوين الخصم   بموجب التي أقرتدوالر كندي الستحقاقات الموظفين  مليون  211.7طويل األجل بمبلغ المقدَّ

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
خصوم استحقاقات متأتي من إقرار  يمليون دوالر كند 75.7 بمبلغ يبين أيضا وجود عجز تراكمي هذا البيان المالي 2-6

 الخصوم الجارية بمبلغ تتجاوزاألصول الجارية وتجدر اإلشارة إلى أن الموظفين بموجب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 
قصير األجل لتغطية العجز الالتمويل اإلضافي حاجة إلى  هناك تكون فمن غير المتوقع أن وبالتالي، مليون دوالر كندي،  93.1

 .المتراكم
فيجري تدوينها اآلن  مشروعاتال ات. أما اإليرادات من اتفاق2020 عاماألداء المالي ل عرضي البيان المالي الثاني 2-7

ن وتُ . فّنيالتعاون ال مشروعاتل يتم اقتناؤهاالتي استنادا إلى الخدمات والسلع  المقررة االشتراكات أنصبة من  ةتيأاإليرادات المتدوَّ
الدول التسديد من قبل  ةوواجب ةمستحق االشتراكات هذهعندما تصبح  ةفي بداية السنويكون ذلك ، االشتراكاتهذه  عند تحصيل

المحاسبية المعايير  . وتقتضيدوالر كنديمليون  1.1 وطرأت أيضا تسوية مؤقتة إليرادات االشتراكات المقررة بمبلغ األعضاء.
الدولية للقطاع العام أن تعكس هذه التسوية القيمة العادلة الحالية للمبالغ المستحقة مستقبال بموجب االتفاقات المبرمة مع الدول 

 لسداد االشتراكات المتأخرة منذ أمد بعيد.
. المشتركة بين الصناديق ةالمبالغ الملغامن  اً صافي دوالر كندي مليون  1.9قد بلغ  2020 لعام الفائضمجموع كان و  2-8

دوالر كندي  ليون م 12.6وتشمل النفقات مبلغ  حسب الصندوق أو مجموعة الصناديق لألنشطة العادية. النتائجويبين الجدول )أ( 
السنوية  اإلجازاتلتدوين نفقات استحقاقات الموظفين )استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، و  دائمفي الصندوق ال مسجالً 
ن دوالر كندي مقابل هذه االستحقاقات وُيعرض ييمال 3.1د مبلغ ، ُسدّ 2020 في عامو  إلى الوطن( على أساس االستحقاق. والعودة

ن دوالر كندي بين االستحقاقات ييمال 9.5 البالغفرق الد قيَّ كمصدر تمويلي من الصناديق األخرى. ويُ  مالدائهذا المبلغ في الصندوق 
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الصندوق وفائض المالية التالية شرحًا للنتائج  3وتتضمن الفقرة السنة. الصندوق لهذه  فائضالمتراكمة واالستحقاقات المسددة في 
ر كندي( دوال ماليين 4.8مبلغ ) الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات عجزو دوالر كندي(  مليون  12.9العام للبرنامج العادي )مبلغ 

 (.دوالر كندي مليون  1.8صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية )مبلغ  عجزو 
 تسجلأي فائض أو عجز سنوي ألن اإليرادات  2020، لم تشهد سنة فّنيالتعاون ال مشروعاتوفيما يخص قطاع  2-9

 تسجل. و مشروعاتفي كل مشروع من ال ةعلى أساس التكاليف المتكبد عموماً  ، التي ُتحددمشروعاتعلى أساس مرحلة إنجاز ال
في كل مشروع ويدون استرداد هذه الرسوم اإلدارية بوصفها إيرادات في صندوق تكاليف  مشروعاتتكلفة إدارة وتشغيل ودعم هذه ال

 .الخدمات اإلدارية والتشغيلية
األصول خالل السنة. وقد بلغ رصيد صافي األصول بما في ذلك تغييرات في صافي اليقّدم  البيان المالي الثالث 2-10

 المتراكمرصيد صافي العجز  وكان .المتراكمصافي العجز المبلغ  ويمثل هذا .مليون دوالر كندي 68.4 االحتياطيات في بداية السنة
كندي. وتعزى هذه الزيادة إلى  رمليون دوال 36.2، أي بزيادة صافية قدرها دوالر كندي ماليين 104.6قد بلغ  2020 عامفي نهاية 

الفائض من تم تعويضها ب، (ASHI) الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة كندي دوالر مليون  38.1بمبلغ  ةكتوارياالالخسارة 
  .دوالر كنديمليون  1.9السنة وقدره 

دوالر كندي حيث انتقلت من  مليون  40.6 مبلغبالتدفقات النقدية  النخفاض توزيعاً يقدم  البيان المالي الرابع 2-11
في الرصيد سبب هذا االنخفاض تراُجع و  .31/12/2020مليون دوالر كندي في  302.6إلى  31/12/2019مليون في  343.2
التعاون  مشروعات عن ةالمقبوضات المسبق لتدني مستوى نتيجة  مليون دوالر كندي 53.7 بمبلغ فّنيالتعاون ال مشروعاتالنقدي ل

ملحوظ  نقصبسبب مليون دوالر كندي  13.1في الرصيد النقدي لألنشطة العادية بمقدار  زيادةصاحبه ، 2020الفّني في عام 
لك المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن الطريقة وحسبما تسمح بذ .2020عام نهاية في  المحصلةالمقررة  في االشتراكات

 .في السنوات السابقةيكاو اإلهي الطريقة التي اعتمدتها  المباشرة المستخدمة أيضاً غير 
يبين مقارنة بين حسابات الميزانية )البرنامج العادي( والحسابات الفعلية. ويوضح هذا البيان  البيان المالي الخامس 2-12

من النظام  1-12 المادةبموجب حمَّلة على االعتمادات ، بما في ذلك التحويالت والمبالغ المُ أيضا حالة االعتمادات المطلوبة
 ألف جميع صناديق المنظمة ويعكس المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصناديق التي -البيان المالي الخامسويشمل  المالي.

وتعكس هذه  األخرى.والجداول المالية لجمهور. وهناك تطابق بين هذا البيان مع البيانات ا ُتتاح ميزانيتها لالطالع عليها من قبل
 الميزانية.فيما يتعلق ب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامالتي تتطلبها للبيانات المالية المعلومات  4البيانات والمالحظة 

طرح تحديات عالمية وأثر على االقتصاد  2020إن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في منتصف شهر مارس  2-13
العالمي وقطاع الطيران المدني بطريقة غير مسبوقة. واستطاعت اإليكاو أن تتكيف بسرعة مع الظروف غير المنظورة حيث تم 

 على نحو فعال في ذات الوقت.  التركيز على االستجابة السريعة للجائحة وأداء والياتها
ومنذ المراحل األولى من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، دعت اإليكاو الدول وقطاع الطيران المدني إلى  2-13-1

ر العالمية ذات الصلة بالطيران وقواعد الصحة العالمية، وقدمت في ذات الوقت الدعم والتوعية والمشورة بشأن التدابي القواعد مراعاة
الوقت المناسب، المستصوب تطبيقها استجابة للقضايا الحرجة الناشئة. وإدراكاً للحالة االستعجالية وضرورة تحقيق نتائج فورية وفي 

األمانة العامة المعنية ببرنامج الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، بمشاركة جميع اإلدارات والمكاتب تم تشكيل مجموعة 
 .األمانة العامة كذلك بنى تحتية وسياسات عامة لتيسير عقد االجتماعات االفتراضية والعمل عن ُبعداإلقليمية. وهيأت 

لتحديد األولويات االستراتيجية  (CART)، أنشأ المجلس فرقة العمل إلنعاش قطاع الطيران 2020وفي أبريل  2-13-2
لفت فرقة العمل هذه، المشكلة من ممثلي الدول والمنظمات وقد ك .ية بها للدول والمشغلين في قطاع الطيرانصوالسياسات والتو 

ومؤسسات القطاع، بتحديد األولويات االستراتيجية والسياسات وإصدار توصيات بشأنها إلى الدول والقطاع، ة واإلقليمية يالدول
طريقة مستدامة ومأمونة بوركزت على ثالث محاور أساسية هي رفع التحديات على المدى القريب؛ تسهيل عودة عمليات الطيران 

تظمة في أقرب وقت ممكن عمليًا وإقامة نظام للطيران أكثر ُمرونة على المدى الطويل. وقدمت األمانة العامة الدعم وآمنة ومن
 ألنشطة فرقة العمل من خالل إعادة تحديد األولويات ضمن برامج العمل واألنشطة الرئيسية والموارد وتكييفها.
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مثيل لها في تاريخ المنظمة. كما  ال 2020في عام  ير في تسلم االشتراكات المقررة إلى أزمة سيولةوأدى التأخ 2-13-3
حتى آخر شهرين  2020مقرونًا بتأخر في تحصيل االشتراكات المقررة في عام  2019أدى تأخر سداد مساهمة كبرى عن عام 

وخي الحذر الشديد في تدبير التدفق النقدي داخليًا وخارجيًا من السنة إلى نشوء مخاطر دائمة بنشوب أزمة نقدية، حيث يتعين ت
نة وقد تمكنت األما ،لتنفيذ أنشطة البرنامج العامي. واتخذت األمانة العامة تدابير تخفيفية إلدارة الميزانية والحالة النقدية بنشاط

المكثفة لتحصيل االشتراكات، بمساعدة المكاتب اح، في حدود النقد المتاح، وذلك بفضل الجهود جنالعامة من إدارة الميزانية ب
األولويات ضمن األنشطة وتدابير احتواء النفقات من قبيل تجميد التوظيف والخدمات  اإلقليمية والمجلس، إلى جانب إعادة تحديد

فصل األخير من عام االستشارية واستقدام المرشحين الذين تم اختيارهم وغيرها. وبالرغم من التحسن في سداد االشتراكات في ال
ة على تنفيذ ما أقرته الجمعية مظتة أثر قاٍس على قدرة المنواستمرار القيود المرتبطة بالجائح، فقد كان للتدابير التخفيفية 2020

 .العمومية من أنشطة برنامجية
ق النقدي، وأهمية أظهرت أزمة السيولة مدى هشاشة المنظمة أمام األحداث غير المنظورة التي تؤثر على التدف 2-13-4

استخالص العبر لتعزيز المرونة التشغيلية. وتحسين األساليب الرامية إلى ضمان دفع االشتراكات من جانب الدول ووضع التنبؤات 
الخاصة بالسيولة والميزانية. فصندوق رأس المال العامل ال يغطي سوى شهرًا من االحتياجات النقدية للمنظمة، وال يوجد مصدر 

 التي اتسمت بمخاطر ةسديد االشتراكات المقررة. وخالل هذه الفتر تل للوفاء باحتياجات البرنامج العادي في حال تأخر نقدي بدي
عالوة على ذلك،  غير مسبوقة، بذلت األمانة العامة جهودًا مضنية إلعادة تحديد األولويات ضمن األنشطة وتدبير الوضع.

 .، استمر أثر الجائحة على تنفيذ البرامج2020ام وبالرغم من تحسن الوضع النقدي في نهاية ع
ولدى اإلسراع بإعادة توجيه الموارد وإعادة تحديد األولويات بين األنشطة، انصب التركيز على إدارة األزمة الناجمة  2-13-5

لقطاع وبالتنسيق بين عن الجائحة والتخفيف من آثارها، بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء ومؤسسات منظومة األمم المتحدة وا
هود إلى نتائج إيجابية عديدة في إعادة تنشيط وإنعاش العمليات، ومنها على سبيل المثال المكاتب اإلقليمية. وأفضت هذه الجالمقر و 

ال الحصر: توسيع نطاق االستراتيجية متعددة المستويات إلدارة المخاطر من جانب الدول؛ تحسين هيكلة وزيادة تنسيق المساعدة 
ة للدول بشأن التطورات الناجمة عن الجائحة والتي تؤثر على الطيران، وذلك بواسطة توفير حالمقدمة للدول؛ زيادة المعلومات المتا

 :يلي البيانات والمنشورات وعقد الندوات باإلنترنت، وتبادل أفضل الممارسات لرفع التحديات الناشئة. وتشمل تلك األنشطة ما
ووثيقة  توى""وثيقة الغالف رفيعة المس، (CART)وإرشادات في تقارير فرقة عمل المجلس  تيسير إصدار توصيات أ(

 )الطبعتان األولى والثانية(، في ضوء التطورات الجديدة الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد؛اإلقالع  إرشادات
ها األمانة بالتي تحدد األنشطة ذات األولوية التي ستضطلع  (GIR)إعداد وتنفيذ خارطة طريق التنفيذ العالمية  ب(

 من جانب الدول والقطاع؛ (CART)العامة لتيسير وتنسيق ورصد تنفيذ توصيات وإرشادات فرقة عمل المجلس 
 وات اإللكترونية؛ندإعداد وتعميم أربع من حزم التنفيذ التي أصدرتها اإليكاو إلى جانب الدورات الدراسية وال ج(

إصدار مبادئ توجيهية جديدة بشأن التخفيف من مخاطر السالمة أثناء الجائحة في مجال الطيران والبدء في  (د
 استخدام أداة رصد األوضاع في المطارات على الصعيد العالمي أثناء الجائحة؛

طوارئ األمنية في إعداد مبادئ توجيهية بشأن التهديدات والمخاطر المحدقة بالطيران وبخصوص التنسيق أثناء ال ه(
 مجال الطيران، من خالل عقد ندوات باإلنترنت؛

تاجها ألغراض التنفيذ الفعال لتوصيات وإرشادات فرقة حتقديم المساعدة والدعم، بطريقة هادفة، إلى الدول التي ت و(
 (CART)عمل المجلس 

بدء استخدام مركز التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والتعافي منها والذي يوفر آخر المعلومات بشأن  ز(
 ؛(CART)تضطلع به اإليكاو من أنشطة لمواجهة الجائحة، ولرصد تنفيذ توصيات وإرشادات فرقة عمل المجلس  ما

 ؛لتيسير نقل وتوزيع اللقاحات (COVAX)تنفيذ خطة عمل  ح(
وتحليل مالحظات الدول األعضاء بخصوص التحديات التي واجهتها لدى تنفيذ توصيات فرقة عمل تجميع  ط(

 المجلس، وإحالة تلك المالحظات إلى فرقة عمل المجلس؛
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المشاركة في أنشطة التواصل والدعوة في األحداث رفيعة المستوى في مجاالت الطيران واالقتصاد والصحة والسياحة،  ي(
وأصحاب  قليمي والدولي وكذا بمناسبة االجتماعات الفنية المنظمة مع المؤسسات اإلقليمية والدوليةعلى الصعيدين اإل

 .المصلحة في القطاع بغرض تبادل مختلف المبادرات الحتواء الجائحة في مجال النقل الجوي الدولي
الكشف عنه في مالحظات البيانات ، يتم 2020ر الجائحة على األداء المالي لإليكاو خالل عام يوحيثما يبرز تأث 2-14

وتحديدا، تأثر برنامج التعاون الفني سلبيا، من الناحية المالية ومن حيث المواعيد المتوقعة إلنجاز المشاريع،  المالية المعنية.
ة من . وعانت أنشطة التدريب على الطيران والمناسبات المنظمباألحوال االقتصادية والقيود المفروضة على الوصول المادي

من اإللغاء والتأجيل، بالرغم من اللجوء إلى األساليب االفتراضية حيثما أمكن.  (ARGF)اإليرادات  لتحقيقالصندوق الفرعي 
  .في بيانات أداء الميزانية والبيانات المالية أدناه التفاصيل وترد

 المعالم أبرز أداء الميزانية و  -3
 اعتمادات البرنامج العادي

على ، 34-40 ن القرارــالفقرة ج( م بموجب ،2019 في عام األربعين دورتها في ةيالعموم الجمعية صوتت 3-1
االعتمادات،  الخامس تفاصيل المالي البيان في . وترد2020 لعامكندي  دوالرألف  103 312 اعتمادات بمبلغرصد 

 .دعمال واستراتيجيات االستراتيجية األهداف حسب موزعة الملتزم بها، غير واألرصدة الفعلي، واإلنفاق والتحويالت
 :الكندية الدوالرات بآالف 2020 عامللميزانية  المالية االعتمادات موجز يلي وفيما 3-2

 312 103 األصلية االعتمادات

 441 16 2019 عن عامااللتزامات المستحقة السداد 
 225 7      2019 من عام لةالمرحّ  األموال

  
 978 126 المنقحة المعتمدةاالعتمادات 

 (690 9) 2020 عامعن السداد  االلتزامات المستحقة

 (798 23)   إلى السنة التالية المرحلة األموال

 490 93    2020 لعام النهائية المنقحة االعتمادات

  على مبلغ ةالعام ةميناألت من النظام المالي، وافق 7-5للمادة  وفقاً  .2019 عامالمستحقة السداد عن  االلتزامات 3-3
االلتزامات المستحقة السداد عن السنة المنتهية  لدفع، وذلك أساسًا 2020 عامالستكمال اعتمادات  دوالر كنديألف  16 441

 .31/12/2019 في
ألف  7 225 على مبلغ ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، وافق 6-5وفقًا للمادة . 2019 عاماألموال المرّحلة من  3-4

، وذلك لألنشطة االلزامية واألنشطة األخرى الهامة بالنسبة 2019 عاممن وفورات ممواًل ، 2020الستكمال اعتمادات سنة  دوالر كندي
 .2020 عامفي ميزانية ُتخصص لها اعتمادات التي لم و المنظمة لمهام 

الوفاء بها ال يتوقع  والتي، 2020 عام فيالمبرمة  لتزاماتتبلغ قيمة اال .2020 عام عن السداد المستحقة االلتزامات 3-5
((، ھ) ، العمود1الشكل  )انظر أيضاً  دوالر كنديألف  9 690 جز مبلغعليه، حُ  . وبناءً دوالر كنديألف  9 690، 2021 في عام إال

 .2020 عامالمترتبة خالل ات القانونية ملتسديد االلتزا ، وذلكمن النظام المالي 7-5لمادة عماًل با 2021وترحيله إلى سنة 
من هدف استراتيجي بتحويل االعتمادات  ةالعام ةاألمين تمن النظام المالي، سمح 9-5وفقا للمادة  .التحويالت 3-6

أو في المائة من االعتمادات السنوية لكل هدف  20 ال تتجاوزبنسبة  إلى أخرى  دعم التنفيذ اتاستراتيجيإحدى  من أوإلى آخر 
 .يجري تحويل اعتمادات إليهااستراتيجية 
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ألمين العام بترحيل االعتمادات ُيسمح لمن النظام المالي،  6-5للمادة  وفقاً . السنة التاليةلة إلى رحّ األموال الم   3-7
دعم  من استراتيجياتراتيجية أو تمن األهداف االس واحدكل من اعتمادات  في المائة 10، بما ال يتجاوز نسبة ُتصرفالتي لم 
في الفصل والتي تواصلت  13-2المبينة في الفقرة الظروف غير المسبوقة )جائحة فيروس كورونا المستجد(  قد حالتو التنفيذ. 

دون  2020الفصل األخير من عام التأخر في تسديد االشتراكات حتى و ، (2021واستمرت حتى عام ) 2020األول من عام 
في نهاية مما أدى إلى مستويات أعلى بكثير من المخصصات غير المستخدمة ، 2020عام في الميزانية لاألنشطة المقررة تنفيذ 

في المائة من المخصصات المقررة المنقحة لعام  18.7دوالر كندى أو ما نسبته ألف  23 798 ترحيل مبلغالعام، وبالتالي  ذلك
 2021ي رخص لألمينة العامة بترحيله إلى عام . ويقدر المبلغ الذ2021دوالر كندي إلى عام ألف  126 978والبالغة  2020

( في حين يقتضي ترحيل 6-5في المائة حسب القاعدة المالية  10دوالر كندي )أي أقصى حد من نسبة ألف  12 698هو 
 دوالر كندي موافقة المجلس.ألف  11 100المبلغ المتبقي وقدره 

األنشطة الحيوية لمهام المنظمة  في تمويل التي لم تصرف، المخصصات المرحلة األمينة العامة على استخدام وافقت 3-7-1
 ،بالجائحةالمرتبطة لمسائل العاجلة استخدمت األموال المرحلة في معالجة ا. و 2021واألنشطة ذات األولوية والتي لم تمول من ميزانية 

في تنفيذ أنشطة األمن اإللكتروني المحددة في خارطة الطريق الخاصة  والوفاء باالحتياجات التشغيلية التي أعيد تحديد أولويتها؛ والبدء
االجتماعات؛ تيسيرًا لتنظيم و  البيتلعمل من دعمًا لاإلنترنت واسطة وتحسين عقد المؤتمرات ب، 2020بمعلومات أمن الطيران، لعام 

لطعون لفائدة الموظفين؛ واستحداث إطار األخالقيات؛ ودراسة نظم احتياطية لمواصلة األنشطة في حالة الكوارث؛ واستحداث نظام جديد ل
جوانب عمليات اإلدارة المالية وبدء تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية؛ وحماية حقوق الملكية الفكرية لإليكاو وتحسين مختلف 

 .اللجنة المالية( إرشادات لمجموعةبإقرار المجلس  المرتبطةوالنظم/األدوات ذات الصلة )
ألف  93 490 للسنة المنّقحة النهائية المخصصاتتبلغ في الفقرات السابقة،  المبينةوالتحويالت  لزياداتاونتيجة  3-8

 .دوالر كندي
 :لبرنامج العاديالصندوق العام لمقارنة بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية إليرادات ونفقات  1يقّدم الشكل و  3-9

 1الشكل 
ميزانية

2020
12

الفعلي

 سعر اختالفات

الصرف

بسعر الفعلي
3
الميزانية 

 

 مستحقة االلتزامات

الفرقالمجموع لسنة السداد2020

(a)(b)(c)(d)

= (b)+(c)

(e)(f)

= (d)+(e) 

(g)

= (f) - (a)

اإليرادات

 145 1  115 93  115 93 (946 9 ) 061 103  970 91 المقررة االشتراكات

أخرى إيرادات

  649 9  649 9  649 9  649 9 اإليرادات لتحقيق الفرعي الصندوق

 109   600   600   600   491  متنوعة إيرادات

  202 1  202 1  202 1  202 1 والتشغيلية اإلدارية الخدمات تكاليف صندوق من السداد

 561 1  561 1  561 1  561 1 الصرف سعر في  الفرق

 103 312  116 074 ( 9 946) 106 128   106 128  2 816 

النفقات

(280 14 ) 636 87  640 5  996 81 (768 8 ) 764 90  916 101 الموظفين واستحقاقات رواتب

(605  ) 373   127   247  (44  ) 290   978  وغيرها االستهالكية والمواد اللوازم

(658 4 ) 877 13  911 3  966 9 (483  ) 449 10  535 18 العامة التشغيلية النفقات

(087 3 ) 870    870  (77  ) 947   957 3 السفر

(876  ) 337   12   325  (84  ) 409   214 1 االجتماعات

(292  ) 86    86  (4  ) 90   378  األخرى النفقات

   الصرف سعر في  الفرق

 126 978  102 949 ( 9 459) 93 490  9 690  103 180 ( 23 798)

1-  لعام الميزانية نفقات تشمل2020 المرحلة المبالغ (وااللتزامات)  وقدرها السابقة السنة من665 23كندي دوالر ألف 

3 تشمل  (1)  بقيمة الميزانية في أدرجت الصرف سعر من أرباح947 9 قدره صرف سعر أساس على الميزانية في األمريكي بالدوالر المعامالت إدراج تأثير بسبب كندي دوالر ألف 1 أمريكي دوالر = 1 

كندي دوالر. و(2)  بقيمة الميزانية في الصرف سعر في اختالف459 9 على المتحدة األمم تطبقها التي الشهرية الصرف أسعار مقابل الميزانية إعداد في المستخدم الصرف سعر اختالف بسبب كندي دوالر ألف 

السنة خالل النفقات.

2- الجدول(أ)العامل المال رأس باستثناء المالية، البيانات ،
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في )أ(  العمود) دوالر كنديألف  103 312 البالغةاإلجمالية الميزانية تتضمن : اإليرادات –توضيح الفروق  3-10
الصندوق  والمبالغ المحولة فيوهي االشتراكات المقررة  ،2020 لعاملميزانية البرنامج العادي  األربعة( مصادر التمويل 1الشكل 

والتشغيلية. وبالنسبة  اإلداريةمن صندوق تكاليف الخدمات  دةدالمسالمبالغ واإليرادات المتنوعة و  اإليراداتلتحقيق الفرعي 
. مبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طويلة األجلالبيتعلق ألف دوالر كندي  1 145 البالغرق ا، فإن الفلالشتراكات المقررة

 . في الميزانية عما كان مدرجاً أرباح الفوائد ارتفاع األساس إلى به مردّ  الفرق ، فإن المتنوعةبالبنود وفيما يتعلق 
)أ((  العمود ،1كندي )الشكل  دوالر ألف 126 978 تضّم الميزانية العامة التي تبلغ :النفقات –توضيح الفروق  3-11

االلتزامات  جانب لىإ 2019 عامالمرحلة من والمبالغ كندي  الردو  ألف 103 312 والتي تبلغ 2020 لعام األصليةاالعتمادات 
غير المستخدمة(  المخصصاتيتم ترحيل الوفورات )قد و دوالر كندي.  ألف 23 665 بمبلغ 2019 عامالمستحقة السداد عن 

ألف دوالر  11 100)مبلغ ال، رهنا بموافقة المجلس على 2021 عاملى إدوالر كندي  ألف 23 798وقدرها  2020 عاممن 
 .ألمينة العامة بترحيلهلالذي يتجاوز المبلغ المسموح  (كندي

 غيرفي أسعار الصرف إلى الحاجة إلى تحويل المعامالت بعمالت أخرى الفروق  ى عز تُ : سعر الصرف فروق  3-12
طار إعداد البيانات المالية في إ باألمم المتحدة في  ةر الصرف الخاصاسعأباستخدام إلى الدوالر الكندي، وذلك الدوالر الكندي 

 الميزانية للمقارنة مع الميزانيات المعتمدة.الُمدرج في سعر البنفقات الدولية للقطاع العام؛ وتحويل اإليرادات والالمعايير المحاسبية 
 :مما يلي ((ج، العمود )1)الشكل سعر الصرف  فروق تتكّون و 

المحسوبة  ةيجابيالفروق اإل ، يمثلالمقررة ة االشتراكاتنصبأ عندوالر كندي ألف  9 946بقيمة الصرف الربح في سعر  أ(
الثالث سنوات وسعر الصرف المعمول به في  ةالمقررة المدرج في الميزانية لفتر االشتراكات  التعمسعر صرف بين 

يصدر بدأ تطبيق نظام العملتين، ومن ثم ، 2010وابتداًء من عام المقررة. االشتراكات تحصيل  في وقتاألمم المتحدة 
الر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف الدوالر األمريكي جزء من فواتير الدول األعضاء بالدو 

)عند تحرير الفواتير بالدوالر األمريكي( أعلى من السعر المستخدم في إعداد ميزانية  1/1/2020مقابل الكندي في 
 ؛ألف دوالر كندي 9 946بمبلغ  ،مما أدى إلى اختالف إيجابي )زيادة( في مجموع االشتراكات المقررة 2020

سعر الصرف المستخدم اختالف إلى ُيعزى النفقات  عندوالر كندي ألف  9 459قيمة الصرف بفي سعر  الفرق  ب(
ص صّ  . وقد خُ ةخالل السنعلى النفقات ألمم المتحدة التي تطبقها اعداد الميزانية مقابل أسعار الصرف الشهرية في إ 

ويظهر الميزانية.  المعتمد في صرفالسعر احتسابه ب ةعادإ الصرف للنفقات الفعلية من أجل سعر رق في اهذا الف
 .(د)العمود ، 1 مجموع النفقات كما أعيد احتسابه وفقًا لسعر الصرف المستخدم في الميزانية، في الشكل

بالشكل السليم كما هو ، أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية ،تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية وعلى هذا النحو، جرت
 (، العمود )ب(1)الشكل دوالر كندي ألف  1 561بقيمة صرف سعر الفي أما االختالف  .)ز( العمود -1مبين في الشكل 

تقييم األصول  ةعادالناتجة عن إ  اإليجابية بالفوارق  يتعلق أساساً ف، للقطاع العامأساس المعايير المحاسبية الدولية  ىعلالُمدرج 
 في البداية بعمالت أخرى. ةالمسجلو بالدوالر الكندي والخصوم 

 اإلبالغعمالت و المقررة  االشتراكات
 2008فيما يخص سنة  الكندي بالدوالر التقديرية الدخل مصادر من وغيرها األعضاء الدول على االشتراكات ددتحُ  3-13

 والربع الكندي بالدوالرتقريبا االشتراكات  أرباع ةثثال ددستس حيث العملتين نظام تطبيق جرى ، 2010 في عام. و 2009وسنة 

 التابعة والصناديق والحسابات المعتمدة الميزانيات بين المقارنة ولتسهيل االتساق من المزيد ولتأمين ي.األمريك بالدوالر المتبقي

 على التغيير ذلك ويسري . بعد وما 2008 عن عام الكندي بالدوالر المالية البيانات وتقدم الكندي بالدوالر المعامالت تحرر للمنظمة،

المرتبطة  2الواردة في القطاع  الصناديق بينما ،1بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة الصناديقمعظم 
، 2020فمسجلة بالدوالر األمريكي، غير أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية. وخالل سنة  فّنيالتعاون ال مشروعاتب

كندي في  دوالر 1.309 تقلبات، حيث بلغ هذا المعدل على سبيل المثال ر الكندي مقابل الدوالر األمريكيالدوالشهد معدل صرف 
 .دوالر كندي في نهايتها 1.278و بداية السنة

 المقررة والتبرعات األخرى  شتراكاتالا
رصيد  في نهاية السنة دوالر كندي، وبقيألف  96 958بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر وردت  2020 في عام 3-14

بلغت المستحقات الواجب  ،االشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية السنة منكندي مستحق السداد  دوالر ألف 4 946بمبلغ 
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، ألف دوالر كندي 17 918والسنوات السابقة؛ وتسلمت المنظمة  2019 عامعن  دوالر كندي ألف 27 764تحصيلها من الدول 
 مجموعه  عن جميع السنوات ما تحصيلها. وبلغت االشتراكات الواجب ألف دوالر كندي 9 846فأصبح الرصيد المتبقي 

ألف دوالر  14 792 ويشمل مبلغ )بما في ذلك صندوق رأس المال العامل(. 31/12/2020 فيألف دوالر كندي  14 792
االشتراكات الواجب من رصيد  نتج عنهدوالر كندي،  1.278بسعر صرف  شتراكات بالدوالرات األمريكية محّوالً االعنصر كندي 

هذه من  رابع( من الجزء الباالشتراكات في الجدول )ألف دوالر كندي. وترد تفاصيل  15 472 قدره تسّلمها والمعاد تقييمها
في المائة. ويبين  90.0وبلغ متوسط النسبة المئوية لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات  الوثيقة.
  .2014 عاممستحقة القبض في نهاية كل سنة مند النصبة االشتراكات الوضع الراهن أل 2الشكل 

 2الشكل 
 31/12/2020في  األعضاءاالشتراكات المستحقة من الدول 

 
ــالمستحق االشتراكات بين من 3-15 ــ ألف  1 266مبلغ كان  31/12/2020في  دوالر كندي ألف 15 472ا هة السداد وقدر ـ

حسب مصنفًة عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندية،  صيالً االمجلس. ويقدم الشكل التالي تف في ممثلة دوالً  يخصدوالر كندي 
  :مجموعة الدول

 3 الشكل

 

عدد الدول 
2020 

المبالغ المتبقية في 
31/12/2020 

عدد الدول 
2019 

المبالغ المتبقية في 
31/12/2019 

الدول التي أبرمت اتفاقات مع : )أ(المجموعة 
  994 1  8 202 2 8 المجلس لتصفية متأخراتها على مدى سنوات

 اشتراكاتالدول التي عليها : (ب)المجموعة 
متأخرة عن ثالث سنوات كاملة أو أكثر ولم 
 تبرم اتفاقات مع المجلس لتصفية متأخراتها.

14 8 641 14  9 278  

 اشتراكات: الدول التي عليها (ج)المجموعة 
  749  7 954 7 أقل من ثالث سنوات كاملة عن متأخرة

 اشتراكات عليهاالدول التي : (د)المجموعة 
  776 15  19 022 3 32 مستحقة للسنة الحالية فقط

  797 27  48 819 14 61 المجموع الفرعي

جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية 
 669  - 653 - السابقة

  466 28  48 472 15 61 إجمالي االشتراكات المستحقة

 

14,7

20,8

16,1

25,7

17,6

28,5

15,5

3,4

4,1
4,6 4,9

4,5 2, 2,2
7,4

9,3
7,8

7,3

9,6 9,3 8,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

                            

 
  
  
  
  
 
  
 
  
   
 
  
 
  

 

                                                                          



I-9 

 

 تلزم االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنوية. وتدول اتفاقات لدفع االشتراك 8، أبرمت 31/12/2020حتى و  3-16
الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في  هذه

 .31/12/2020شروط اتفاقاتها في ب تف  ( من الجزء الرابع بهذه الوثيقة، تبين الدول التي لم بالجدول )
باب األنشطة البرنامج العادي والصناديق األخرى في  المقدمة إلىالمساهمات الرئيسية )*( فيما يلي ملخٌص عن  3-17

 ف الدوالرات الكندية في الجدول التالي:بآال 2020 العادية لعام
 4الشكل 

 
المتعلقة بالموظفين المعارين ها النفقات بما في ،2020 في عامالدوالرات الكندية آالف رد أدناه مجموع النفقات بيو  3-18

النفقات وكذلك ، حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجية دعم التنفيذ مجاناً المقدمة  لمبانيواوالموظفين المقدمين بدون مقابل 
اإليرادات، وصندوق تكاليف الخدمات الفرعي لتحقيق صندوق ال، و مبالصندوق الدائ )تتعلق أساساً  األخرى  األنشطةالمتعلقة ب

 :والتشغيلية التي ترد تفاصيلها في الجزء الالحق من الوثيقة( ةدارياإل

 5الشكل 

األعضاء الدول

 المسددة االشتراكات

البرنامجية للميزانية

 عينية مساهمات

)مباني(

آخرى مساهمات

نقدية

المجموعوعينية

321 27 773 24 548 2 كندا

390 24 554 3 836 20 المتحدة الواليات

910 14 941 2 969 11 الصين

524 7 847  677 6 اليابان

443 5 979  783  681 3 فرنسا

135 5 135 5المانيا

873 4 611  262 4 المتحدة المملكة

683 3 092 3 590  تايلند

532 3 277 1 255 2 كوريا جمهورية

372 2 156  216 2 الروسي االتحاد

454 2 454 2 ايطاليا

752 2 509  243 2 البرازيل

 64 867 28 648 10 874 104 389

(*)  األعلى  عشرة اإلثنتى المساهمات(المعادة األموال  استبعاد دون)

السالمة

وكفاءة سعة

الجوية المالحة 

 األمن

والتسهيالت

االقتصادية التنمية

البيئة حمايةالجوي للنقل

 استراتيجية

المجموعذلك غيرالدعم

949 102 669 26 626 5 431 4 787 13 214 20 222 32 العادية الميزانية

 2 895 1 744 2 668  131  608  944 36 376 45 366

373 29 373 29 المباني

 مقابل بدون المقدمون الموظفون)1(:

809 1 788  239  782  الصين

063 1 185  377  501  سنغافورة

957  225  278  454  المتحدة الواليات

805  228  282  295  فرنسا

509  186  95  228  البرازيل

412  185  227  اليابان

404  228  176  كوريا جمهورية

339  154  185  تركيا

228  228  الدومينيكية الجمهورية

185  185  كينيا

686  159  332  195  دول - أخرى

588  227  361  كيانات - أخرى 

274 1 159  559  556   أخرى)2(

985 7 228  198 1 340  757  418 2 044 3 مقابل بدون المقدمين للموظفين الفرعي المجموع

673 185 604 36 184 58 234 6 902 4 212 17 376 24 161 38 النفقات مجموع

األخرى العادية األنشطة وصناديق الطوعية الصناديق

)1(:  المعادة األموال استبعاد دون األبجدي بالترتيب مساهمات عشر أعلى

)2(: وغيرها الحكومية غير والمنظمات الدولية والمنظمات الخاص، القطاع مساهمات تنشمل. 
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 واالحتياطيات الفائض النقديو  المتراكمالعجز الفائض/
مليون دوالر  24.8 بمبلغ 31/12/2020في  المتراكم( من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض أيتضمن الجدول ) 3-19

 10.2البالغ مال العامل ال رأس باستثناء احتياطيات صافي األصول في ميزانية البرنامج العادي. وبطرح رصيد صندوق  كندي
نتج ي ،من هذا الفائض المتراكم والر كنديد مليون  14.8وقيمتها  األعضاءمن الدول  المستحقةن دوالر كندي واالشتراكات ييمال

 .31/12/2020دوالر كندي في مليون  0.2بلغ بم عجز نقدي
 مبلغ كندي دوالرمليون  29.9الذي يصل في مجمله إلى المحجوز للبرنامج العادي  حتياطيالافائض يشمل و  3-20

باإلضافة  .2021واالعتمادات المرحلة الى سنة  2020 عن عاملتمويل االلتزامات المستحقة السداد مليون دوالر كندي  33.5
 اشتراكاتاعتمادات من و صم غير محقق خيقابلهما دوالر كندي  مليون  2.8مقداره  الصرف غير محققسعر في  تراكمي ربحإلى 

 ماليين دوالر كندي. 6.4 ةقيمب مستحقة
 مقداره عجزاً معًا في جميع صناديق االيكاو، بما في ذلك االحتياطيات،  نتراكميمالويمثل صافي الفائض والعجز  3-21

 .من الجزء الرابع من هذه الوثيقة( ج)والجدول )أ(  . وترد هذه المبالغ في الجدول31/12/2020دوالر كندي في  ماليين 104.6

 الدائمصندوق ال
النظام المالي لتسجيل جميع المعامالت من  8-7المادة بموجب  1/1/2008من  اعتباراً  منشئ الصندوق الدائأُ  3-22

أو عجز  لة ذات الصلة، وأي التزامموَّ لتزامات غير المُ المين الصحي بعد انتهاء الخدمة، بما في ذلك اأباستحقاقات التالمتعلقة 
ل  استحقاقات ما بعد اإلشارة إلى أن وتجدر  عام.المنظمة بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع اللدى آخر غير ُمموَّ

إلى العودة السنوية و  اإلجازاتو  الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أالصندوق هي استحقاقات الت في هذاالمتضمنة انتهاء الخدمة 
التمويل السنوي الذي يوفره البرنامج العادي لهذه نظرًا ألن الصندوق، منذ إنشائه، في هذا عجز سنوي الوطن. وقد تراكم 

في  المتراكمالعجز تواصل نمو ، 2020عام  . وخاللسنوياً المستحقة  المتراكمةيكفي لتمويل االستحقاقات  االستحقاقات ال
 النحو التالي: ىدوالر كندي في نهاية العام عل مليون  215.9 صندوق، بما في ذلك االحتياطيات، ليصل إلىال

 مليون دوالر كندي 168.3 2019في نهاية  المتراكمصافي العجز  
 مليون دوالر كندي 12.6 ةالسنخالل ستحقة استحقاقات الموظفين الم ليه:ضاف إيُ  
 ماليين دوالر كندي 3.1 ةالمدفوعة خالل السنالجارية تكاليف الخدمة  خصم منه:يُ  
 مليون دوالر كندي 1.83 2020 الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أالتعلى  ةكتوارياالالخسارة  :ليهُيضاف إ 

 دوالر كندي مليون  215.9 2020في نهاية  المتراكمصافي العجز  

إعادة النظر في عدد إلى أساسًا  (ASHI)تعزى الخسارة االكتوارية الكبيرة في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  3-23
في المائة؛ االتساق مع بقية مؤسسات  1.20في المائة إلى  1.85من الفرضيات االكتوارية ومنها، تخفيض معدل الخصم من 

الوفيات وافتراض احتماالت نمط االختيار في وقت التقاعد. وترصد اإليكاو عن  منظومة األمم المتحدة بخصوص افتراض جدول
ومع اإلشارة إلى أن األثر على المدى القصير،  وما يتوفر من معلومات بخصوص أثر الجائحة. مواءمة االفتراضات كثب مدى

االكتواري بأي تغييرات محددة في االفتراضات ير الخبد السنوي المنقح، لم يوح امثل مخاطر الوفيات الزائدة، ينعكس أصال في التعد
 المترتبة على الجائحة.

مت إلى المجلس ورقة عمل  ،2016في شهر أبريل و  3-24 مين أتمويل التلتطرح عددًا من الخيارات  (C-WP/14478)ُقدّ 
راسة جدوى تشجيع المتقاعدين إلى األمانة العامة د المجلسفي شهر يونيو من العام نفسه، طلب . و الصحي بعد انتهاء الخدمة

االلتزامات المالية للتعامل مع مسألة  اً الصحي بعد انتهاء الخدمة، باعتبار ذلك خيار مين أالتاالختياري من برنامج االنسحاب على 
ن تواصل أالعامة  ةمانطلب المجلس إلى األكما  (.C-DEC 208/11)انظر موجز القرارات  للمنظمة في مجال التأمين الصحي

مجدية لتمويل ي خيارات أن تقدم أو  ة،لة الهامأاألمم المتحدة فيما يتعلق بإيجاد حل لهذه المس ى مستو  ىرصد التطورات عل
 .ةالحق ةلكي ينظر فيها المجلس في مرحل الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أالتإزاء المتزايدة يكاو التزامات اإل
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االنسحاب خيار بشأن جدوى للموظفين العاملين والمتقاعدين العامة استقصاًء  ةمان، أجرت األ2018عام وخالل  3-25
العظمي من الموظفين العاملين والمتقاعدين يرغبون  ن الغالبيةأوأظهرت النتيجة بعد انتهاء الخدمة.  من برنامج التأمين الصحي

أقر المجلس بالمخاطر المحتملة التي ، 2019عام وفي . الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أالحالي للتاالستمرار في البرنامج في 
وقرر أن االستمرار في تحفيز المتقاعدين أو  ،االلتزامات المالية للمنظمة في مجال التأمين الصحي قد تواجهها اإليكاو جراء

ي أن تستمر الموظفين العاملين على االنسحاب من برنامج التأمين الصحي لن يصّب في مصلحة المنظمة. وبناء عليه، ينبغ
تواصل فسوف ولذلك،  (.C-DEC 217/16األمانة العامة في تطبيق نهج "دفع االستحقاقات أواًل بأول" )انظر موجز القرارات 

 الصحي بعد انتهاء الخدمة. مين أتال ةلأن مسأالعمل بشكل وثيق مع منظمات األمم المتحدة األخرى بشاإليكاو 

 اإليراداتلتحقيق الفرعي صندوق ال
. 2020 في عام دوالر كندي ألف 7 981.فائضًا تشغيليًا بقيمة اإليراداتلتحقيق الصندوق الفرعي حقق  3-26

 1 403مبلغ ب ،أخرى  ةمساهمو  ،رنامج العاديبميزانية الإلى ألف دوالر كندي  8 083ها در وقالمطلوبة المساهمة  تحويل وبعد
دوالر كندي من األرصدة االحتياطية جرت الموافقة عليها، ألف  3 342 قدرهالبرنامج عمل اإليكاو، ونفقات  دوالر كندي ألف

 ألف دوالر كندي. 4 847السنوي  العجزبلغ صافي 
ما في ذلك متجر األعمال بحسب أنشطة  اإليراداتلتحقيق وفيما يلي ملّخص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي  3-27

  بآالف الدوالرات الكندية. ،السوق الحّرة
 6 الشكل

 الفائض النفقات اإليرادات 

 142 4 614 1 756 5 المنشورات ومبيعات المحتوى الرقمي

 (190)  545 1 355 1 خدمات الطباعة والتوزيع

 (636) 782 146 األحداث

 5 368 4 911 457 (TRAINAIR PLUSالتدريب )بما في ذلك برنامج 

            963 2 289 252 3 الترخيص

 687 355 2 042 3 والمؤتمراتخدمات الوفود 

 765 618 383 1 المنتجات الجديدة

 . الصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتإدارة وعمليات 
 الرسوم وتكاليف الدعم

420 609 (189) 

 (18) 218 200 السوق الحرة

 981 7 941 12 922 20 التشغيليةنتائج ال

  اإليراداتالصندوق الفرعي لتحقيق  بين  إلغاء الفواتير
 والصناديق األخرى 

(632) (632) - 

 20 290 12 309 7 981 

 المبلغ المحول إلى ميزانية البرنامج العادي
 يكاوإلفي برامج عمل ا اإلضافية المساهمة

 
 

8 083 
1 403 

(8 083) 
(1 403) 

 20 290 21 795 (1 505) 

 (342 3) 342 3  المصروفات المعتمدة من االحتياطيات

 (847 4) 137 25 290 20 العجز للسنة صافي

 
 في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكندية.للفائض التشغيلي  الماليةمقارنة الرد ت 3-28

 7 الشكل
 االختالف الميزانية المبالغ الفعلية 

 (974 7) 896 28 922 20 االيرادات

 142 6 083 19 941 12 النفقات

 )832 1( 813 9 981 7 )العجز( الفائض
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إيرادات  ب الجائحة. وحققببانخفاض نشاط قطاع الطيران بس 2020في عام لتحقيق اإليرادات  الصندوق الفرعي تأثر أداء 3-29
٪ من الميزانية(. وكانت 81ألف دوالر كندي ) 7 981 قدره ياتشغيل ا٪ من الميزانية( وفائض72ألف دوالر كندي ) 20 922 قدرها يةتشغيل

 .الر كنديو ألف د 6 142أقل من الميزانية بمبلغ  من الميزانية( ٪68)ألف دوالر كندي  12 941البالغة  النفقات الفعلية
 الصندوق الفرعيفي صافي أصول  ،باستثناء االحتياطيات ،المتراكمالفائض  ت قيمةبلغ 31/12/2020في و  3-30

وتتألف األرصدة االحتياطية البالغة  .دوالر كندي ألف 47الجزء الرابع من هذه الوثيقة  )أ( منالوارد في الجدول  لتحقيق اإليرادات
 دوالر كندي مما يلي:ألف  13 726

 لتحقيق اإليرادات الصندوق الفرعي في ٪25احتياطي تشغيلي نسبته 
 903 5 (C-DEC 190/5من النظام المالي وموجز القرارات  3-7)المادة 
 3 133 2022-2021البرنامج العادي ميزانية في لمرة واحدة مساهمات إضافية احتياطي ل

 989 فائض مقيد للحماية من عجز الميزانية بسبب الجائحة
 3 701  محددةمخصص لمشروعات ال رصيد الفائض

 13 726 المجموع
 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية صندوق 

لتعاون الفّني، إليكاو لاإلدارية والتشغيلية لتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج اأنشئ صندوق تكاليف الخدمات  3-31
ل  صناديق التي ُتدار بموجب اتفاقات الو التعاون الفني،  روعاتمش منويمّول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي ُتحصَّ

. وترد النتائج المالية الخاصة بصندوق (CAPS)، وخدمة مشتريات الطيران المدني (MSA) وصناديق اتفاقات الخدمات اإلدارية االئتمانية
 .مقارنة بآالف الدوالرات الكندية 8 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول )أ( من الجزء الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل

دارة صندوق الكفاءة والفعالية التابع إل، أنشأ المجلس والتشغيليةصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية وكإضافة إلى  3-32
ل ، الذي ي(C-DEC 155/7) فّنيالتعاون ال كأقصى حد  في المائة 25 صرف، بعينها ةي سنأفي ، فّنيإدارة التعاون اللمدير خوّ 

السابقة من  ةفي السن والتشغيلية تكاليف الخدمات اإلداريةمن الفائض السنوي لصندوق  (C-DEC 172/8)بمقتضى قرار المجلس 
في االستجابة الحتياجات الدول المتعاقدة. وبلغ الفائض  فّنيالتعاون الإدارة أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين كفاءه وفعالية 

 .31/12/2020دوالر كندي في مليون  1.3 فّنيالتابع إلدارة التعاون الالمتراكم لصندوق الكفاءة والفعالية 
للتعويض عن النقص  فّنيلبرنامج التعاون ال (C-DEC 200/2)نشئ صندوق احتياطي خاص ذلك، أُ  عالوة على 3-33

ي فؤثر ين أنه أمن ش بما ةمعين ةي سنأفي  تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةالمحتمل الناجم عن انخفاض إيرادات صندوق 
سحب يُ أدناه. وفي هذا الصدد، لم  37-3النحو المبين في الفقرة  ىالميزانية العادية علإلى تحويل السنوي المعتمد الإجراء قدرته 

صندوق  مستوى عائداتبسبب  2014 عام فيإنشائه منذ  فّنيبرنامج التعاون الي مبلغ من صندوق االحتياطي الخاص لأ
 ، الذي استقررصيد الصندوق تحويل بشكل تلقائي،  ،تمو  .التقريرالتي يغطيها  اتخالل الفتر  تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

في  تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةصندوق إلى الفائض التراكمي ل ،31/12/2019في مليون دوالر كندي  2.6عند مبلغ 
حالية، لم يتم تجديد موارد ال غفترة اإلبال خاللنهاية الفترة الثالثية. وبالنظر إلى تدني نتائج صندوق الخدمات اإلدارية والتشغيلية 

جرت تغطية المبلغ السنوي المحول إلى لكن . و 31/12/2020كن فيه أي رصيد في يالصندوق االحتياطي الخاص ولذلك لم 
 وفقا آلليات السداد المتفق عليها.وذلك شغيلية وق تكاليف الخدمات اإلدارية والتدنمن الفائض المتراكم في ص البرنامج العادي

 8الشكل 
 20201 لعامتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  صندوق ونفقات ميزانية 

 
  

االعتمادات المقدمة إلى 
 2الجمعية العمومية

الميزانية المنقحة 
 20203لعام 

النفقات/اإليرادات  
 2020الفعلية لسنة 

رصيد الميزانية  
 المنقحة

 (113)  161 10  048 10 520 10 االعتمادات/نفقات البرنامج الرئيسي

   493 8  500 7  اإليرادات

الزيادة)النقصان( في اإليرادات عن 
 (548 2)  النفقات

 

(1 668) 

 
 

       
 ُيستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفّني وصندوق االحتياطي الخاص -1
 (.األربعون )الدورة  2019أقرتها الجمعية العمومية في عام  -2
  (C-WP/15085) 221أحاط بها المجلس علمًا في دورته  -3
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، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية )النفقات( لصندوق تكاليف الخدمات كما أشير سابقاً  3-34
من النظام المالي،  5-9للمادة  . وخالل هذه السنة، ووفقـاً 2020 دوالر كندي للسنة الماليةألف  10 520اإلدارية والتشغيلية بمبلغ 

. أما النفقات C-WP/15085 ة العملق)النفقات( في ور  2020ة نتقديـرات ميزانية سمستجدات على المجلس  ةامـالع ةاألمين تعرض
 .دوالر كنديألف  7 500بلغت اإليرادات التقديرية فيما  والر كنديدألف  10 048فبلغت  2020 لعامالتقديرية المنقحة 

في إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بالمقارنة مع  دوالر كندي ألف 993بمبلغ  فائضهناك  3-35
أما  .خدمات المشتريات ألغراض التعاون الفني من ةاإلداريالرسوم زيادة دخل ويعزى أساسًا إلى  ،(221المنقحة )الدورة  الميزانية

طفيف  بمبلغفي الميزانية نقحة مال مخصصاتها (تكاليف الموظفينسيما  التكاليف اإلجمالية )التجاوزت فقد لنفقات، فيما يتعلق با
 10 520البالغة األصلية دوالر كندي مقارنة مع تقديرات الميزانية اإلرشادية ألف  359)وفورات قدرها  دوالر كندي ألف 113 قدره

 .ألف دوالر كندي 1 668 مجموعهبين اإليرادات والنفقات  سلبي اختالفالنتيجة اإلجمالية في وتمثلت ، دوالر كندي(ألف 
 اضية بماليين الدوالرات الكندية.العشر الم السنوات الشكل التالي اتجاه الفائض السنوي )العجز( خالل بّينوي 3-36

 9 الشكل

 ديسمبر 31والتشغيلية في الفائض والعجز في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية 

وقد أوصت اللجنة اإلدارية، خالل انعقاد الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف  3-37
باالستناد الى استقصاء إلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة  فّنيبين البرنامج العادي وبرنامج التعاون ال

دوالر كندي سنويًا من صندوق تكاليف ألف  1 202مبلغ أن يسترد البرنامج العادي على ، 2012في عام زمني، ووافق 
لفترة الثالثية ا ي ستتواصل خاللتال مشروعاتلعادي المتصل مباشرة بالاإلدارية والتشغيلية من أجل دعم البرنامج ا الخدمات

2020-2022. 
 التعاون الفّني برنامج

يكمل دور البرنامج  كمايحظى بأولوية يكاو لإلدائم ، وهو نشاط فّنيشؤون برنامج التعاون ال فّنير إدارة التعاون التسيّ  3-38
، كما هو منصوص عليه اإليكاووالسياسات واإلجراءات الصادرة عن نظمة لألالعادي من خالل دعم الدول األعضاء في تنفيذها 

من الخدمات على نطاق واسع، بما في ذلك مجموعة يكاو اإل. وبفضل هذا البرنامج، تقدم 17-36عية العمومية في قرار الجم
المساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هيكل وتنظيم المؤسسات الوطنية للطيران المدني، وتحديث الهياكل األساسية والخدمات 

، وخطط المالحة الجوية ودعم اإلجراءات يكاوالقدرات، وتعزيز القواعد والتوصيات الدولية لإلوتسهيل نقل التكنولوجيا وبناء ، للمطارات
 .الوقائية الناشئة عن عمليات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران

 )بماليين الدوالرات الكندية(
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تحدد ، فّنيبالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون الة أعوام مدتها ثالث التعاون الفّنيتشغيلية إلدارة  أُعدت خطةقد و  3-39
يكاو اإلأنشطة برنامج جودة و  دارة والكفاءةبهدف تحسين اإلالحالية  واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترةهداف األ

تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  لوضع المالي لصندوق ل . وبالتالي، ُتبذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدامفّنيللتعاون ال
 ووفورات التكاليف وتدابير الكفاءة.  التوظيف، ومستويات فّنيبواسطة استعراض الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون ال

الحكومات والجهات تمولها  مشروعاتهي واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة. و  فّنيالتعاون ال مشروعاتوتشكل  3-40
. وهذه النتائج أقل بكثير 2020مليون دوالر كندي في  75.8التدفقات الداخلة والخارجة للموارد المالية ت بلغو  ،األخرى المانحة 

دوالر كندي الذي تحقق خالل الفترة الثالثية السابقة، وذلك نتيجة لتأخير أو إلغاء العديد مليون  147.2من المبلغ المتوسط وقدره 
( من الجزء الرابع من هذه الوثيقة مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه هاء( إلى )جيموتقدم الجداول من ) .من المشاريع بسبب الجائحة

 ، والواردة بإيجاز في األشكال التالية بماليين الدوالرات الكندية.مشروعاتال

 10الشكل 

 
 11الشكل 
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 مسؤولية اإلدارة -4
بموجب النظام المالي بالحفاظ على سجالت المحاسبة عند الضرورة وتقديم البيانات المالية  ةالعام ةلزم األمينتُـــ

بيان  –لبيانات المالية هي البيان المالي األول السنوية وفقا للمعايير المحاسبية التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. وهذه ا
بيان التغييرات في صافي األصول، والبيان  –بيان األداء المالي، والبيان المالي الثالث  –الوضع المالي، والبيان المالي الثاني 

لميزانية والحسابات الفعلية. وتتضمن بيان المقارنة بين حسابات ا –بيان التدفقات النقدية، والبيان المالي الخامس  –المالي الرابع 
 هذه الوثيقة حالة االعتمادات )الصندوق العام للبرنامج العادي( واالئتمانات التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الميزانية. 

ير المحاسبية وتتولى اإلدارة مسؤولية إعداد وسالمة البيانات المالية. وقد أُعدت هذه البيانات المالية وفقا للمعاي
الدولية للقطاع العام، وتشمل بالضرورة مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء اإلدارة. وتتماشى المعلومات المالية الواردة 

 تعكس. وترى اإلدارة أن البيانات المالية تدقيقال عملية المالية التي شملتها تفي هذه الوثيقة مع المعلومات الواردة في البيانا
ألحكام  الوضع المالي للمنظمة، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وترد المعلومات المبينة في جميع أجزاء هذه الوثيقة وفقاً  بصدق

  .يكاوالنظام المالي لإل
وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان 

الداخلي والخارجي. وقد دقق مراجع الحسابات  تدقيقلومات المالية وحماية األصول. وتخضع نظم المراقبة الداخلية للموثوقية المع
 تقريره المرفق نطاق مراجعته ورأيه في البيانات المالية.  بينالخارجي في البيانات المالية، بما في ذلك المالحظات، وي

ت المالية وتوصية الجمعية العمومية بإقرارها ويتمتع بسلطة طلب إدخال ويتولى المجلس مسؤولية النظر في البيانا
 تعديالت على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل األمين العام.

 المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشهد بصحة البيانات المالية الواردة في هذه الوثيقة.الشؤون فرع رئيسة  يتفبصو 

 كلير فورتان
 المالية الشؤون  فرعرئيسة 

بالبيانات المالية والجداول مرفقًا ، يكاوالمالي لإلهذا التقرير وُأقدم لمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد  ةالعام ةي األمينتفصب
 .2020 لعام

  فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين
 ا، كندلاـيمونتر

 31/3/2021في 
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 المراقبة الداخليةعن بيان 

2020 
 المسؤوليةنطاق 

المادة الحادية ، ال سيما طة بيا(، ووفقًا للمسؤولية المناإليكاولمنظمة الطيران المدني الدولي ) ةالعام ةبصفتي األمين -1
، وخاضعة للمساءلة أمام المجلس عن عن الحفاظ على نظام سليم للمراقبة الداخليةمسؤولة عشرة من النظام المالي، فإنني 

 .المراقبة
 نظام المراقبة الداخليةالغرض من 

خطر اإلخفاق في تحقيق غايات المنظمة وأهدافها والسياسات المتصلة بها تقليل وإدارة  إلىتهدف المراقبة الداخلية  -2
. ولذلك، يمكنها أن توفر ضمانًا معقواًل وليس مطلقًا للفعالية. وهي تستند الى عملية مستوى مقبولإلى  من هذا الخطر والتخفيف

 تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة ومدى تلك المخاطر وإدارتها بكفاءة وفعالية. إلىتهدف جارية 
توفير ضمان ب داريين والموظفين اآلخريناإل الموظفين األمين العام وكبارقوم من خاللها يالمراقبة الداخلية هي عملية  -3

 الداخلية العامة التالية:بشأن تحقيق أهداف المراقبة للهيئات الرئاسية معقول 
 فعالية وكفاءة العمليات؛ (أ

  حماية الممتلكات؛ (ب

 موثوقية تقديم التقارير المالية؛ (ج

 االمتثال لألنظمة والقواعد القابلة للتطبيق. (د
للمراقبة الداخلية ليس مجرد سياسة أو إجراء يتم اتخاذه في أوقات يكاو اإلوهكذا، على مستوى تشغيلي، فإن نظام  -4

بل باألحرى يتم تشغيله باستمرار على جميع المستويات داخل المنظمة عن طريق عمليات مراقبة داخلية لضمان تحقيق معينة، 
 األهداف المذكورة آنفًا.

 المخاطرالقدرة على معالجة 
إطار جديد إلدارة المخاطر المؤسسية والرقابة  2020بالرغم من هذه السنة العصيبة بسبب الجائحة، أعد، في عام  -5

. ومن شأن هذا اإلطار وسجل المخاطر 2021الرقابة الداخلية، أقره المجلس في فبراير و  إدارة المخاطريجمع بين الداخلية، 
 .منهجي إزاء إدارة المخاطر في كل مكونات المنظمة لوبأسالجديد أن يتمخضا عن نهج منسق ومهيكل و 

المخاطر على نطاق اإليكاو ويبلغ بها المجلس )سجل  (1وتجري مسك السجالت الجديدة للمخاطر على مستويين: ) -6
المخاطر على صعيد اإلدارات/المكاتب حيث يتم التخفيف من هذه المخاطر من فرادى اإلدارات  (2المخاطر المؤسسية(؛ )

سجاًل للمخاطر تشكلت أساسًا  56، أنجزت األقسام والوحدات داخل اإلدارات والمكاتب اإلقليمية 2020المكاتب. وفي ديسمبر و 
الداخلية في إطار  وابطمكتبة للض 2021إلعداد سجل المخاطر المؤسسية باإليكاو. عالوة على ذلك، استحدثت في فبراير 

 .جري تحديثها باستمرار لضمان اتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة للتخفيف من المخاطرالت المخاطر حيث سيجالعملية الحديدة لس
عن تهيئة بيئة  ،بالتعاون مع فريق اإلدارة العليا المشكل من كبار المدراء ،وبصفتي أمينة عامة للمنظمة فأنا مسؤولة -7

اإليكاو مهمتها وتحقق أهدافها االستراتيجية فضاًل عن سليمة للرقابة وتعزيزها وضمان االنضباط وتوفير البنية المالئمة كي تؤدي 
ُأطلع المجلس في جميع دوراته  2020المنصوص عليها في خطة األعمال. وفي عام  مشاريع/البرامج واألنشطة الرئيسيتنفيذ ال

عملية إدارة  ءمةمواعلى سجل المخاطر المؤسسية باإليكاو. واألمانة العامة ملزمة بضمان كفاية سجل المخاطر المؤسسية و 
تعمل كما هو متوقع لها، وذلك للمساعدة في تحقيق أنها دها وتقييمها والتخفيف منها ورصدها واإلبالغ عنها( و المخاطر )تحدي

 .غيلية لإليكاوشاألهداف االستراتيجية والت
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 اإلطار الجديد إلدارة المخاطر المؤسسية
ار طللمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس كما يتبع اإل 31000 (ISO)إن إطار إدارة المخاطر المؤسسية يفي بالعيار  -8

المتكامل للرقابة الداخلية للجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي، باعتبار ذلك من أفضل الممارسات، كما يحدد المبادئ 
 يلي: األساسية إلدارة المخاطر الرئيسية لإليكاو، من خالل ما

نطاق المؤسسة لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها واإلبالغ عنها ورصدها وإحالتها رسم اإلطار على  أ(
 إلى مستويات أعلى؛

 تحديد األدوار والهياكل التنظيمية اإلدارية المسؤولة عن إدارة المخاطر والرقابة الداخلية؛ ب(
 حصر وتحديد قائمة المخاطر المحدقة باإليكاو. ج(

فة من السياسات واإلجراءات والعمليات التي ئموعة من الثوابت يؤكدها كبار المدراء وعلى طايقوم اإلطار على مج -9
وتتجلى في العمليات اليومية  (MASD)تستند إلى قيم أخالقية مناسبة موثقة في استبيانات إعالن وبيان التطمينات اإلدارية 

 .لإليكاو
يش المشتركة في الوثيقة، إدارة المخاطر المؤسسية: النهوج عالوة على ذلك، تتبع اإليكاو توصيات وحدة التفت -10

"Enterprise risk management: approaches and uses in United Nations system organizations " واالستخدامات في مؤسسات
لقياس النضج في إدارة  ا ما ورد في وثيقة األمم المتحدة "النموذج المرجعيذوك 2020منظومة األمم المتحدة "الصادرة في 

حققت اإليكاو أربعًا من معالم وحدة  2020وفي عام  ."Reference Maturity Model (RMM) for Risk Managementالمخاطر"
أولي"  -1 في إدارة المخاطر المؤسسية، وهو ما أوصلها إلى "المستوى  ةالتفتيش المشتركة من بين المعالم العشر 

المبادئ اإلرشادية الخاصة  . وسوف تساعد هذه(RMM)ج المرجعي لقياس النضج ذمراحل النمو متطور" ضمن  -2 و"المستوى 
 ل الممارسات اإليكاو على الوصول إلى مستوى الوكاالت األخرى باألمم المتحدة خالل سنتين.ضبأف

 ية في ربوع المنظمة.وأنا وأفراد اإلدارة العليا ملتزمون بمواصلة التحسين من أجل تعزيز نظام الضوابط الداخل -11
 استعراض الفعالية

 أساسًا بما يلي: الداخلية ضوابطالاستعراضي لفعالية نظام في  أسترشد -12
في حدود وهم عرضة  في نظام الضوابط الداخلية دارات ورؤساء المكاتب الذين يؤدون أدوارًا هامةاإل ومدير  (أ

داراتهم/مكاتبهم والموارد المعهود بها إللمساءلة عن النتائج المتوقعة واألداء ومراقبة أنشطة السلطة المفوضة لهم 
إليهم. وتعتمد قنوات المعلومات بصفة رئيسية على االجتماعات الدورية التي يعقدها فريق كبار إداريي األمانة 

راقبة، الى جانب اإلجراءات العالجية، ، تم تحديد مسائل الم31/12/2020بأكمله. وبالنسبة للسنة المنتهية في 
عن طريق عملية تقييم ذاتي وكذلك تطبيق أفضل الممارسات، حسبما أكدته الشهادة الشخصية المكتوبة من كبار 

 ؛االداريين لديّ 

، عالوة على تقارير الداخلية والتقييم والخدمات االستشارية التدقيقالداخلية بشأن عمليات  الرقابةتقارير مكتب  (ب
، لتحدد أوجه عدم االتساق، إن وجدت، الرقابة الداخلية بيانالذي يتولى استعراض  لمراجع الخارجي للحساباتا

أداء مجاالت بعينها في  عنالحسابات للوائح المالية و  ويقدم تقارير عن مدى امتثال مع البيانات المالية المراجعة
بشأن االمتثال وفعالية البرامج، مقترنة بتوصيات معلومات مستقلة وموضوعية التقارير . وتشمل هذه اإليكاو

 ؛بغرض التحسين

 نهضلمنظمة وموظفيها بشأن األخالقيات ومعايير السلوك، ويل النصح والمشورة يقدماألخالقيات، الذي مسؤول  (ج
برنامج التصريح بالذمة المالية يسهر على تنفيذ سياسة حماية الموظفين من االنتقام فضاًل عن الوعي األخالقي و ب

 ؛وتضارب المصالح
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في إسداء المشورة للمجلس بشأن إدارة المخاطر والضوابط  مهمتهاتمثل تاللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة، التي  (د
في  ، ساهمت في ضمان االتساق مع المسائل التي جرى تناولهاالمالية والداخلية وما يرتبط بها من مهام المراقبة

 ؛(SIC)ات بخصوص بيان المراقبة الداخلية االجتماع

 ؛اإليكاوتقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المنطبقة على  (ه

 مالحظات المجلس وقراراته. (و

 الداخليةالمراقبة المتصلة بمسائل ال
 ةن فعاليأبش (MASDs)وإقرارات ضمان كفاءة اإلدارة العليا بيانات  دارةفي السنوات السابقة، قدمت اإلكما هو الحال  -13

فعالية  ضمانبشأن  2020عام بيانات  شيرت ،أفادت به اإلدارة العلياوبحسب ما . الضوابط الداخلية في مجاالت مسؤوليتها
 إلى مجاالت التحسين التالية بهدف ضمان ما يلي: الداخلية المراقبة 

 والموظفين باإلطار الجديد إلدارة المخاطر المؤسسية وسياسات مكافحة التدليس والفساد؛وعي اإلدارة  (أ

اإلدارة والموظفين بجميع السياسات واإلجراءات الداخلية المتعلقة بأداء كافة العمليات اإلدارية المهمة ذات الصلة إلمام  (ب
 بمهام اإلدارة/المكتب الذي يتبعونه؛

 لكل موظف سنويًا؛ (PACE)تقارير األداء وتعزيز الكفاءة تقديم  (ج

استحدثت الضوابط الجديدة لتقييم المخاطر لضمان تحديث سجالت المخاطر باستمرار واستعراضها ثالث مرات في  (د
 السنة على األقل، واحتماالت الوقائع وأثرها الممكن االستراتيجي والتشغيلي ومن حيث االمتثال و/أو المالي( خضعت

 للتقييم، وُمنحت عالمات )درجات( للمخاطر التبعية بعد إجراء عمليات المراقبة وجرى توثيق إجراءات التخفيف؛

يتم استعراض المشاريع/البرامج واألنشطة الرئيسية ثالث مرات في السنة )نفس تواتر دورات المجلس وجداوله الزمنية(  (ه
 ؛خفيف لمعالجة هذه المخاطرع إجراءات التضبغرض تحديد وتقييم المخاطر، كما تو 

توفير المعلومات وتقديم التقارير في الوقت المناسب بما يضمن كون يعمل على نظام تنفيذي للمعلومات  وجودالوعي ب (و
 ؛البيانات تسهيالً التخاذ القراراتبما يضمن أيضاً إيجاز لمستوى اإلدارة المعنية و الئمة التقارير مهذه المعلومات الواردة في 

رصد المخاطر وإجراءات التخفيف ذات الصلة، من جانب الموظفين ويرفعون تقارير بهذا الشأن  ،بشكل منتظم ،يتم (ز
إلى الجهات التي تتولى تدبير المخاطر/الموافقة على التقارير وإلى مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات 

 جدواها وموثوقيتها.لتنسيق عملية تحديث سجل المخاطر المؤسسة لضمان استمرار 

من شأن المكتبة الجديدة للضوابط الداخلية وإجراءات سجل المخاطر أن يسهما في ممارسة الرقابة المناسبة في اإليكاو   -14
لمعالجة بعض المجاالت المذكورة أعاله والتي تتسم بضعف الرقابة الداخلية. وستواصل اإليكاو ترسيخ ثقافة المخاطر وإدماج 

 طر ضمن برامج اإليكاو وعملياتها وأنشطتها بغية تحسين قدراتها في مجال إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.إدارة المخا
المؤسسية بما يشير إلى تكثيف العمل في مجال إدارة  خطرًا من المخاطر 16عالوة على ذلك، تم في فبراير تحديد  -15

ومن ذلك تحديث بيانات وإقرارات ضمان كفاءة  ،، من أجل معالجة تلك المخاطر2021المخاطر والرقابة الداخلية خالل عام 
طر لمواءمة إلدارة المخاطر وإجراءات سجل المخا الجديد بحيث يعكس الدروس المستخلصة من تطبيق اإلطار (MASD)اإلدارة 

 . الداخلية باإليكاو والرقابةر طعمليات إدارة المخا
 .الداخلية الرقابةمكتب الصادر عن رئيس  (C-WP/15143) 2020ه لعام إلى المجلس تقرير  الداخلية الرقابةمكتب  قدم -16

آليات هدف تحسين ب، التقريرنها تضمّ التي الخمس الرئيسية ة يابقلمخاطر والتحديات الرئيسية والمشكالت الر ويرد أدناه موجز ل
والتقييم الداخلية من خالل  تدقيقخالل عمليات الظهرت التي الرقابية  جميع نقاط الضعفتجري معالجة و . الداخليةالمراقبة 

 :برصدها بشكل منتظممكتب ال التي يقومو العامة المتعلقة بهذا الشأن،  ةمانخطط عمل األ
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أثر سلبي على قدرة المنظمة على االضطالع  2020كان لجائحة فيروس كورونا المستجد في عام  االستقرار المالي: (أ
بالعديد من األنشطة الواردة في خطة األعمال وتنفيذها بالكامل. وبصفة خاصة، تفاقمت القيود المرتبطة بالميزانية 

إلى اتخاذ تدابير الحتواء التكاليف. كما أن العجز  والموارد البشرية بفعل مخاطر التدفق النقدي والسيولة النقدية والحاجة
 (AOSC)الخدمات اإلدارية والتشغيلية  وصندوق تكاليف (ARGF)قيق اإليرادات حالمتوقع في الصندوق الفرعي لت

 يواصالن التأثير سلبًا على تنفيذ أنشطة البرنامج العادي وعلى قدرة اإليكاو على أداء واليتها بشكل فعلي فيما يتصل
الطيران على الصعيد العالمي.  بتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء والحفاظ على موقعها االستراتيجي ضمن أسرة

أما األمر اإليجابي فيتمثل في قدرة المنظمة على إدارة االنتقال إلى العمل عن ُبعد بالرغم من عدم إعداد خطط متينة 
 إلى العمل بعد الكوارث الستئناف العمليات بالمقر. الستمرارية األعمال وترتيبات ُمحكمة للعودة

سيما أثناء الجائحة. ويتطلب هذا  يظل األمن اإللكتروني أحد أشد المخاطر بالنسبة للمنظمة وال األمن اإللكتروني: (ب
دة المجال تضافر جهود جميع إدارات اإليكاو بالتعاون الوثيق مع قسم تكنولوجيا المعلومات، ليس فحسب من أجل زيا

تعزيز البنية التحتية الفنية وإنما أيضًا ترسيخ الوعي في أوساط الموظفين بقضايا األمن اإللكتروني. وإذ جرى تنفيذ عدد 
، فإن تنفيذ خارطة طريق أمن المعلومات 2018كبير من التوصيات الواردة في تقرير مكتب الرقابة الداخلية منذ عام 

ديد من التوصيات التي تضمنتها تقارير الرقابة التي استصدرت من الخارج. وُيعزى يزال يتعين تنفيذ الع يسير ببطء. وال
 ذلك إلى انعدام الموارد البشرية والمالية الكافية.

. 2020حققت اإليكاو قدرًا من التقدم في استحداث إطار إلدارة المخاطر بالمنظمة في عام  إدارة المخاطر المؤسسية: (ج
اإلطار يقتضي مشاركة فعالة وإسهامًا ودعمًا من قبل اإلدارة العليا، وحسن التصرف في  بيد أن التنفيذ الكامل لهذا

تخصيص الموارد المالية والبشرية، ووضع خط زمني معقول إلتمام هذه المبادرة الحرجة بنجاح، وهي مبادرة ترتبط أيضًا 
 مبكرة من اإلعداد.احل الر بإطار المساءلة وباإلدارة القائمة على النتائج، وكالهما في الم

اإليكاو صعوبات في اجتذاب الكفاءات واالحتفاظ بها وتطويرها وفي ملء الوظائف  تواجه :والثقافة المؤسسيةاإلدارة  (د
سيما في الوظائف الرئيسية. ويزيد من تفاقم هذا الوضع، عدد الشواغر في  الشاغرة وضمان تعاقب سلس للموظفين وال

الُمحكم  ي الفعال ويؤثر سلبًا على إجراءات الرقابة بالمنظمة. ويعتبر التوجيه اإلدار  ما يعيق التدبيرمهذه الوظائف 
ما أثناء الجائحة، وكذا إلنشاء بيئة أخالقية يس والرقابة الوثيقة أساسيان لضمان االمتثال الفعال للسياسات واإلجراءات وال

طار األخالقيات مؤخرًا خطوة في االتجاه الصحيح، متينة مع الخضوع للمساءلة عن اإلجراءات المتخذة. ويعد تنقيح إ
 . وإن كان يحتاج إلى وضعه في صيغته النهائية وإدخال أحكامه حيز النفاذ وترسيخها على أرض الواقع

على الرغم من الجهود المحمودة التي تبذلها األمينة العامة، ال تزال اإليكاو  تنفيذ توصيات الرقابة في الوقت المناسب: (ه
تحسين/تقوية نظمها وإجراءاتها وعملياتها على ب لبعقبات فيما يخص تنفيذ التوصيات الرقابية في الوقت المناستصطدم 

زى ذلك، جزئيًا، إلى الصعوبات المالية وكذا إلى قلة تحديد األولويات بين التوصيات في الخطط عويُ النحو المتوخى. 
 التشغيلية.

 .المسائل المتصلة بالمراقبةلقد الحظت هذه المخاطر/التحديات الكبيرة والتزمت بضمان أن تخفف المنظمة من هذه 
انتباه  تسترعي، من خالل تقاريرها السنوية التي ترفعها إلى المجلس، (EAAC) اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة إن -17

وأنا أتفق تمامًا مع رؤية اللجنة وهي أن إدارة زيادة تعزيز نظام المراقبة الداخلية في اإليكاو. األمانة العامة إلى الحاجة إلى 
ثقافة إيجابية إزاء المخاطر في أي  ترسيخكما أن  .يتوقف عليها نجاح أي منظمة حاسمةالمخاطر والتعامل معها بفعالية مسألة 

على الحاجة مجددًا  (EAAC)وقد أكدت اللجنة مرحلة النضج واالكتمال. تستغرق وقتًا حتى تصل إلى  متجددةمنظمة ُتعد عملية 
وبالنظر إلى طر المؤسسية في التخطيط االستراتيجي وتخطيط األعمال. اإلى التزام قوي من جانب اإلدارة العليا بإدماج إدارة المخ

لإليكاو  تقديم المشورة (EAAC)اللجنة  كوثيقة تنص على المساءلة، سوف تواصل (SIC)أهمية البيان عن الرقابة الداخلية 
 .(SIC)الداخلية  المراقبةيد للحسابات )المكتب السويسري للمراجعة( لزيادة تيسير تعزيز البيان عن والُمراجع الخارجي الجد
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، التحايل عليها يةإمكان منهاقيود تنطوي على كانت جيدة التصميم، مهما الفعالة،  المراقبة الداخلية، فإن سلفاً شير أُ كما  -18
 المراقبة الداخليةفإن فعالية  ذلك، نظرًا للظروف المتغيرة. فضاًل عن اتضمانمستوى معقول من الأن توّفر سوى  وال يمكن بالتالي

 قد تتفاوت بمرور الوقت.

وأنها داخلية ال للرقابةُنظم يكاو اإللدى أن استنتج معلومات، ما يتوفر لدي من و وعلى حد علمي م لى ما تقدّ إاستنادًا  -19
  وحتى تاريخ الموافقة على البيانات المالية. 31/12/2020للسنة المنتهية في تعمل كما هو متوقع 

لترسيخ ثقافة إدارة المخاطر وتعزيز عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ، ستواصل اإليكاو عملها 2021وخالل عام  -20
 لتمتين عملية اتخاذ القرارات اإلدارية.ضمن إجراءات المنظمة تيسيرًا 

  فانغ ليو
 ةالعام ةاألمين

 مونتريـال، كندا
31/3/2021 
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 تقرير مراجع الحسابات الداخلي
 )اإليكاو( إلى الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 تقرير عن مراجعة البيانات المالية

 الرأي
( التي البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاوراجع المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات 

وبيان األداء المالي، وبيان التغييرات في صافي األصول وبيان  31/12/2020تى تضمنت بيان الوضع المالي ح
حظات على ات الميزانية والحسابات الفعلية للسنة المنتهية آنذاك، والمالبالتدفقات المالية وبيان المقارنة بين حسا

 البيانات المالية، بما في ذلك موجز للسياسات الرئيسية في المجال المحاسبي.
وانب الوضع المالي ة تعكس على نحو عادل ومن جميع الجويرى المكتب الفدرالي السويسري أن البيانات المالي

آنذاك وفقًا للمعايير المحاسبية ، وكذا أداؤها المالي والتدفقات النقدية للسنة المنتهية 31/12/2020لإليكاو حتى 
 ( والنظام المالي لإليكاو.IPSASالدولية للقطاع العام )

 أساس الرأي
أجرى المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات هذه المراجعة باالستناد إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع 

جب تلك المعايير في الجزء الخاص بـ"مسؤوليات العام. ويرد مزيد من التفصيل بخصوص مسؤوليات المكتب بمو 
مراجع الحسابات الخارجي عن تدقيق البيانات المالية" من هذا التقرير. والمكتب الفدرالي السويسري مستقل عن 
اإليكاو عمالً بقواعد السلوك المهني ذات الصلة بتدقيق البيانات المالية في سويسرا. كما أوفي بمسؤولياته األخالقية 

خرى وفقًا لتلك المقتضيات. ويرى أن األدلة التي حصل عليها من خالل التدقيق كافية ومناسبة ليبني عليها األ
 هذا الرأي.

 معلومات أخرى 
قام مراجع حسابات خارجي مختلف بتدقيق البيانات المالية للسنة المنصرمة. وقد أصدر هذا المراجع رأيًا بدون 

 .15/10/2020ؤرخ تحفظ بشأن التدقيق، في تقريره الم
األمينة العامة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى الواردة في التقرير المالي. وتتضمن جميع المعلومات الواردة 

اجع الحسابات بهذا الشأن في التقرير المالي، بخالف البيانات المالية )الجزء الثالث من التقرير المالي( وتقرير مر 
 لتقرير المالي(.الثاني والخامس من ا )الجزءان

وال ُيغطي رأي مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية المعلومات األخرى الواردة في التقرير المالي 
 ُيبدي المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات أي استنتاجات توكيدية بشأنها. وال
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ب في االطالع على المعلومات األخرى الواردة في وفيما يتعلق بمراجعة البيانات المالية، تنحصر مسؤولية المكت
التقرير المالي والنظر أثناء ذلك فيما إذا كانت تتسق ماديًا مع البيانات المالية أو ما حصل عليه من معارف أثناء 
 المراجعة أو تبدو، بخالف ذلك، مجانبة للصواب من الناحية المادية. وإذا ما خلص المكتب الفدرالي، أثناء عمله،

بأن تلك المعلومات مجانبة للصواب ماديًا، وجب عليه اإلبالغ عن ذلك. وليس لدى المكتب الفدرالي ما يبلغ عنه 
 في هذا الشأن.

 مسؤوليات األمين العام والمكلفون بإدارة البيانات المالية
بية الدولية للقطاع العام األمين العام مسؤول عن إعداد البيانات المالية وعرضها بشكل نزيه وفقًا للمعايير المحاس

والنظام المالي لإليكاو، وكذا عن الرقابة الداخلية التي يراها ضرورية إلعداد البيانات المالية بشكل يخلو من 
 الخطأ. العيوب المادية، نتيجة للتدليس أو

ار كمؤسسة قائمة واإلفصاح، ولدى إعداد البيانات المالية يكون األمين العام مسؤوالً عن تقييم قدرة اإليكاو على االستمر 
حسب االقتضاء، عن المسائل ذات الصلة بهذه المؤسسة واستخدام األسس المحاسبية لها، إال إذا ارتأى إما تصفيتها 

 .ال حل بديل له سوى القيام بذلك أو إنهاء أعمالها أو
 .والمكلفون باإلدارة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية اإلبالغ المالي لإليكاو

 مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي عن تدقيق البيانات المالية
يتمثل هدف مراجع الحسابات الخارجي في الحصول على توكيدات معقولة بخلو البيانات المالية ككل من العيوب 
 المادية، نتيجة التدليس أو الخطأ وإصدار تقرير عن التدقيق يتضمن رأيه بهذا الخصوص. والتوكيدات المعقولة

وى وإن لم تشكل ضمانة بأن التدقيق الذي يتم على أساس المعايير المحاسبية الدولية تهي توكيدات رفيعة المس
سيكشف بالضرورة العيوب المادية حيثما وجدت. وقد تتأتى العيوب من التدليس أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان 

االقتصادية لمستخدميها حينما تتخذ تلك القرارات من المتوقع أن تؤثر، كل على حدة أو مجتمعة، على القرارات 
 باالستناد إلى تلك البيانات المالية.

وفي إطار عملية التدقيق على أساس المعايير المحاسبية الدولية لمراجعة الحسابات، يمارس المكتب الفدرالي 
طوال عملية المراجعة. كما السويسري لمراجعة الحسابات سلطة تقديرية مهنية ويحرص على التحلي بالشك المهني 

 :يقوم المكتب الفدرالي بما يلي
يحّدد ويقّيم المخاطر المرتبطة بالعيوب المادية في البيانات المالية سواء كانت نتيجة للتدليس أو الخطأ،  •

ويصمم ويطبق إجراءات في التدقيق تستجيب لتلك المخاطر ويحصل على إثباتات كافية ومناسبة يستند 
اء رأيه. وتتميز المخاطر المتمثلة في عدم الكشف عن عيوب مادية نتيجة للتدليس بكونها أعلى إليها في إبد

من تلك الناجمة عن الخطأ ألن التدليس قد ينطوي على التواطؤ والتزوير واإلغفال المقصود واإلقرار الكاذب 
 أو تجاوز الرقابة الداخلية.

لحسابات بغية تصميم إجراءات للتدقيق تتناسب مع واقع إستيعاب الرقابة الداخلية ذات الصلة بمراجعة ا •
 الحال. وإن لم تكن بغرض إبداء الرأي بشأن مدى فعالية الرقابة الداخلية لإليكاو.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة إلثبات معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاح ذي  •
 الصلة.
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استخدام األمين العام لمفهوم المؤسسة القائمة كأساس للمحاسبة وبشأن  يخرج باستنتاج بشأن مدى مواءمة •
وجود عدم يقين مادي، باالستناد إلى اإلثباتات التي توصل إليها، فيما يتصل باألحداث أو الظروف التي 

ص من شأنها أن تولد قدرًا كبيرًا من الشكوك حول قدرة اإليكاو على االستمرار كمؤسسة قائمة. وإذا ما خل
رعاء االنتباه في تقرير تالمكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات إلى وجود عدم اليقين، وجب عليه اس

المراجعة إلى حاالت اإلفصاح ذات الصلة في المالحظات على البيانات المالية أو تغيير رأيه إذا لم يكن 
ا أثناء التدقيق حتى تاريخ التقرير. بيد أن اإلفصاح كافيًا. ويبني استنتاجاته على اإلثباتات التي حصل عليه

 .األحداث والظروف الالحقة قد تستوجب استمرار اإليكاو كمؤسسة قائمة

قيّ م العرض العام للبيانات المالية وهيكلها ومضمونها، بما في ذلك اإلفصاح، وما إذا كانت تلك البيانات  •
 بنزاهة.تعكس المعامالت واألحداث األساسية بطريقة تتيح عرضها 

يتواصل المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات مع األمينة العامة ومع اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة 
(EAAC باإليكاو بخصوص أمور منها النطاق المقرر وتوقيت مراجعة الحسابات وأيضًا بخصوص االستنتاجات )

 الرقابة الداخلية يحددها المراجع الخارجي أثناء التدقيق.الرئيسية، بما في ذلك أي أوجه قصور رئيسية في 

 
 21/4/2021بيرن 

 المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات
 )المراجع الخارجي(

 اريك سيرج جاني
 نائب الرئيس

 مارتن كولي
 رئيس مركز االختصاصات
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20202019مالحظات

األصول

األصول الجارية
ة  180 343 580 2.1302النقدية والمعادالت النقدي

 185 3 224 2.13االستثمارات
2.24 081 16 599 

 584 12 660 2.310المستحقات والسلف
 696  617 2.4المخزونات

 674 1 251 2.31أخرى

322 413 377 918 

األصول غير الحارية
2.25 006 4 322 

 312  259 2.3المستحقات والسلف
 369 6 761 2.55الممتلكات والمنشآت والمعدات

 003 2 923 2.62األصول غير المادية

13 949 13 006 

 924 390 362 336مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
 425 242 160 2.8189المتحصالت المسبقة

ة  320 43 535 2.930الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكم
 648 7 985 2.107استحقاقات الموظفين

 635 1 594 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

229 274 295 028 

الخصوم غير الجارية
 329 164 685 2.10211استحقاقات الموظفين

211 685 164 329 

 357 459 959 440مجموع الخصوم

صافي األصول
(540 71)(662 75)2.12العجز المتراكم
 107 3(935 28)2.12االحتياطيات

(433 68)(597 104)صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

 924 390 362 336مجموع الخصوم وصافي األصول

ا.  تُشّكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءاً ال يتجزء منه

دول األعضاء االشتراكات المقررة المستحقة على ال

دول األعضاء االشتراكات المقررة المستحقة على ال

دولي منظمة الطيران المدني ال

البيان رقم 1
بيان الوضع المالي

في 31 ديسمبر 2020
(بآالف الدوالرات الكندية)
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20202019مالحظات

اإليرادات

اريع  172 138 287 3.272المساهمات في اتفاقات المش

 824 109 049 3.2103االشتراكات المقررة

رادات  395 25 633 3.219األنشطة األخرى المدرة لإلي

 511 16 569 3.216التبرعات األخرى

 644 3 143 1إيرادات الرسوم اإلدارية

 760 3 417 3.24اإليرادات األخرى

 306 297 098 217مجموع اإليرادات

النفقات

3.3159 104 172 118 

3.336 685 86 791 

 993 19 487 3.315نفقات التشغيل العامة

 927 13 329 3.32السفر 

 679 2 491 االجتماعات

 390 1 92 التدريب

 368 6 021 3.31النفقات األخرى

 266 303 209 215مجموع النفقات

(960 5) 889 1العجز للسنة

ا.  زأ منه تُشّكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءاً ال يتج

رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المشاريع

تهالكية العقود من الباطن واللوازم والمواد االس

دولي منظمة الطيران المدني ال

البيان رقم 2
بيان األداء المالي

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
(بآالف الدوالرات الكندية)
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مالحظات

(777 57 )(866 3 )(911 53 )الرصيد في 31 ديسمبر 2018
   

 

حركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام  2019

 (206 1 ) 206 1 2,12التغير في الرصيد المرحل

ة اء الخدم (611 3 )(611 3 )2,10التغير في الخسائر االكتوارية من التأمين الصحي بعد انته

ز  (334  ) 334  2,12استخدام احتياطي خطة الحواف

رادات ق اإلي   339  (339  )2,12تعديل على االحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي لتحقي

رادات   142 12 (142 12 )2,12التحويل إلى الفائض المقيد للصندوق الفرعي لتحقيق اإلي

(968  )(968  )عمليات إعادة التصنيف والتحويالت األخرى

ة (240  ) 240  2,12التغير في الخسائر غير المحقق

ة (117  )(117  )2,12التغير في تسوية الترجم

(960 5 )(960 5 )عجز السنة

(656 10 ) 973 6 (629 17 )مجموع التحركات خالل السنة

 

(433 68 ) 107 3 (540 71 )الرصيد في 31 ديسمبر 2019

حركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام  2020

  822 9 (822 9 )2,12التغير في الرصيد المرحل

ة اء الخدم (055 38 )(055 38 )2,10التغير في الخسائر االكتوارية من التأمين الصحي بعد انته

رادات  ق اإلي  (327  ) 327  2,12تعديل على االحتياطي التشغيلي الصندوق الفرعي لتحقي

د رادات المقي  (319 4 ) 319 4 2,12أوجه استغالل فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإلي

ة  834  (834  )2,12التغير في الخسائر غير المحقق

ات التقريب  2   3  (1  )2,12التغير في تسوية الترجمة وفرق عملي

 889 1  889 1 عجز السنة

(164 36 )(042 32 )(122 4 )مجموع التحركات خالل السنة

 

(597 104 )(935 28 )(662 75 )الرصيد في 31 ديسمبر 2020

ا تشِكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءا ال يتجزأ منه

صافي األصول  
(صافي العجز 

المتراكم) االحتياطياتالعجز المتراكم

دولي منظمة الطيران المدني ال

البيان رقم 3
بيان التغييرات في صافي األصول

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
(بآالف الدوالرات الكندية)
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20202019مالحظات

غيلية: السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة التش
(960 5) 889 1الفائض/ (العجز)  للسنة

رى التحركات غير النقدية والتعديالت األخ
 137 1 586 2.61 & 2.5       اإلهالك واستهالك الدين 

ة (611 3)(055 38)2.10       المكاسب (الخسائر) االكتوارية من التأمين الصحي بعد انتهاء الخدم
(775 7)(532 2)3.2       الفوائد على اإليرادات 
(968 )       تعديل صافي األصول

دات  (18 )(5 )       (األرباح) / الخسائر من استبعاد الممتلكات والمنشآت والمع
ة (21 ) 12 3.2       التدفق النقدي على صندوق رأس المال العامل المعروض كأنشطة تمويلي

التغير في اإلصول والخصوم
تحقة  (752 13) 518 2.212       (الزيادة) النقص في االشتراكات المس
 882 4 924 2.31       الزيادة (النقص) في المستحقات والسلف

(146 ) 79 2.4       (الزيادة) النقص في المخزون
 503  423 2.3       (الزيادة) النقص في األصول األخرى

ة (صافي الخصم)  641 1(684 )2.2الزيادة (النقص) في االشتراكات المستحقة غير الجاري
ة  61  53 2.3الزيادة (النقص) في المبالغ المستحقة والسلف غير الجاري

(519 62)(265 53)2.8الزيادة (النقص) في المقبوضات المسبقة
تحقة  113 14(785 12)2.9الزيادة (النقص) في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المس

ير (296 ) 337 2.1الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل القص
 73 (41 )2.11الزيادة (النقص) في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

ل  328 13 356 2.147الزيادة (النقص) في استحقاقات الموظفين في األجل الطوي
ب (117 ) 3 2.12 تسوية الترجمة بالعمالت األجنبية والتقري

(445 59)(187 41)صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية

تثمار: التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االس
ة (419 4)(899 1)2.6 & 2.5       حيازة الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادي
دات  19  5        العائدات من التصرف في الممتلكات والمنشآت والمع

 621 122(39 )2.1       الزيادة (النقص) في االستثمار
 775 7 532 3.22       إيرادات أسعار الفائدة

 996 125 599 صافي السيولة النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار

ة  21 صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة المالي
ل (12 )3.2    تم استالم التقييمات الخاصة بصندوق رأس المال العام

دة     تعديل على صندوق رأس المال العامل فيما يتعلق بالدول األعضاء الجدي

ة  21 (12 )صافي السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة التمويلي
ة  572 66(600 40)صافي  الزيادة (النقص)  في النقد ومعادالت النقدي

نة  608 276 180 2.1343النقد والمعادالت النقدية في بداية الس
نة  180 343 580 2.1302النقد والمعادالت النقدية في نهاية الس

ا.  تُشّكل المالحظات المرافقة للبيانات جزءاً ال يتجزأ منه

دولي منظمة الطيران المدني ال

البيان رقم 4
بيان السيولة النقدية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

(بآالف الدوالرات الكندية)
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االعتمادات
فرق2020مجموعاقترحمبالغ مرحلة إلىالتحويالت بين األهداف20202020المبالغ2019المبلغ األصلي

تراتيجيات االلتزاماتاالعتماداتالمرحلة منااللتزاماتA40-34األهداف االستراتيجية ىترحيلها إلى2021(ب)االستراتيجية واس بسعر الصرفسعر الصرفاالعتماداتالمبالغ المرحلة إل

ذ ةفي الميزانية2المجموع1المعدلةالسنة التالية2021(د)بموافقة األمينة العامةدعم التنفيذ( ج)  المستحقة(أ)قبل التحويالتالسنة السابقة(ب) المستحقة(أ)واستراتيجيات دعم التنفي المطبق في الميزاني

  524 28 (698 3 ) 222 32  524 28 (001 8 )(042 4 )(959 3 )(635  )(429 2 ) 589 39  341 3  658 4  590 31 السالمة

ة   611 17 (603 2 ) 214 20  611 17 (554 4 )(173 2 )(381 2 )(125  )(518 1 ) 808 23  359 1  702 2  747 19 سعة وكفاءة المالحة الجوي

  467 12 (320 1 ) 787 13  467 12 (081 3 )(415 1 )(666 1 )(105  )(003 1 ) 656 16  243 1  569 1  844 13 األمن والتسهيالت

وي   149 4 (282  ) 431 4  149 4 (559 1 )(944  )(615  )(73  )(367  ) 148 6  461   576   111 5 التنمية االقتصادية للنقل الج

  195 5 (431  ) 626 5  195 5 (247 1 )(546  )(701  ) 23  (599  ) 018 7  608   245 1  165 5 حماية البيئة

  946 67 (334 8 ) 280 76  946 67 (442 18 )(120 9 )(322 9 )(915  )(916 5 ) 219 93  012 7  750 10  457 75 المجموع الفرعي

  361 11 (440  ) 801 11  361 11 (713 2 )(240 1 )(473 1 ) 263  (922  ) 733 14  213   622 1  898 12 دعم البرامج

  183 14 (685  ) 868 14  183 14 (643 2 )(740  )(903 1 ) 652  (852 2 ) 026 19   069 4  957 14 التنظيم واإلدارة

  544 25 (125 1 ) 669 26  544 25 (356 5 )(980 1 )(376 3 ) 915  (774 3 ) 759 33  213   691 5  855 27 المجموع الفرعي

  490 93 (459 9 ) 949 102  490 93 (798 23 )(100 11 )(698 12 ) (690 9 ) 978 126  225 7  441 16  312 103 المجموع

دة 2022-2020 ة المعتم ا هو معروض في الميزاني د 5.6 من النظام المالي ؛ إعادة ذكرها لتبين اعتمادات بعض الخدمات المتعلقة بالبرنامج لألهداف االستراتيجية كم                     8( ب)   وافقت عليها األمينة العامة، البن
الي.  د 5.9 من النظام الم ( ج)   وافقت عليها األمينة العامة،  البن

د 5.6 من النظام المالي.  ( د)   لموافقة المجلس بموجب البن

ام ة على النفقات خالل الع ة 9459 ألف دوالر كندي بسبب االختالف في سعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية مقابل أسعار الصرف الشهرية لألمم المتحدة المطبق 2 فرق الصرف:  مكسب من صرف العمالت بقيم

ا.  زأ منه تُشّكل المالحظات المرافقة للبيانات جزءاً ال يتج

دة 2022-2020 ة المعتم ا هو معروض في الميزاني د 5-7 من النظام المالي؛ إعادة ذكرها لتبين اعتمادات بعض الخدمات المتعلقة بالبرنامج لألهداف االستراتيجية كم ( أ)   وافقت عليها األمينة العامة، البن

ه في األمم المتحدة 1  تبين المصروفات بخالف الدوالر الكندي بسعر الصرف المعمول ب

(بآالف الدوالرات الكندية)

النفقات

الرصيد

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان رقم 5
ادي الصندوق العام للبرنامج الع

ة بيان مقارن بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلي
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المراجع
2020

الميزانيات*
المبالغ الفعلية

الفرق في 
الميزانية

المبالغ الفعلية على 
أساس مقارن

الفرق بين الميزانية 
ى  والمبالغ الفعلية عل

أساس مقارن

دون  المبالغ الفعلية ب
مقتضيات المعايير 
ة  المحاسبية الدولي
للقطاع العام

(a)(b) (c)(d)(e)(f)
(b) + (c )(a) - (d)

اإليرادات

الميزانية العادية

 Figure 1; Tbl A 91 970  103 061 ( 9 946) 93 115 ( 1 145) 101 916االشتراكات المقررة

 Figure 1; Tbl A 11 342  13 013  13 013 ( 1 671) 13 013غير ذلك

 Figure 1; Tbl A 103 312  116 074  106 128 ( 2 816) 114 929مجموع الميزانية العادية

(260  )(260  )صندوق رأس المال العامل

 669 114  814 115 إجمالي الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل:

صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (باستثناء صندوق الكفاءة والفعالية والصناديق االحتياطية الخاصة)

 Table A 4 250  7 352  7 352 ( 3 102) 7 352الرسوم اإلدارية

 Table A 3 250  1 150  1 150  2 100  1 150إيرادات أخرى

 Figure 8; Tbl A 7 500  8 502  8 502 ( 1 002) 8 502مجموع صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

 347 33  290 38 صناديق أخرى لألنشطة العادية

 Table A 162 606  156 517مجموع اإليرادات- األنشطة العادية

Table A( 12 402)( 7 459)ناقصا: إلغاء أرصدة األنشطة العادية المشتركة بين الصناديق

 Note 5.3 150 204  149 059مجموع صافي اإليرادات- األنشطة العادية

 Note 5.3 75 829  75 829مشاريع التعاون الفني

 888 224  033 226  مجموع اإليرادات- األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني

ني Note 5.3( 8 935)( 8 935)ناقصا: إلغاء األرصدة المشتركة بين األنشطة العادية ومشاريع التعاون الف

 Statement II 217 098  215 953مجموع اإليرادات

النفقات

الميزانية العادية

 St. V; Table A 126 978  102 949 ( 9 459) 93 490  33 488  107 892جميع األهداف االستراتيجية واستراتيجية دعم التنفيذ

Statement V 9 690  9 690 ( 9 690)االلتزامات المتبقية

 Figure 1; Tbl A 126 978  102 949   231  103 180  23 798  107 892 مجموع الميزانية العادية

 Figure 8 10 048  10 347  10 347 (  299) 10 347صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية (باستثناء صندوق الكفاءة والفعالية والصناديق االحتياطية الخاصة

غيلية  أموال أخرى  في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتش

(253  ) 045 52 أموال أنشطة عادية أخرى

 Table A 165 342  117 986مجموع النفقات- األنشطة العادية

Table A( 17 027)( 17 027)ناقصا: إلغاء أرصدة األنشطة العادية المشتركة بين الصناديق

 Note 5.3 148 315  100 959مجموع صافي النفقات- األنشطة العادية

 Note 5.3 75 829  75 829مشاريع التعاون الفني

 788 176  144 224 مجموع النفقات- األنشطة العادية ومشاريع التعاون الفني

ني Note 5.3( 8 935)( 8 935)ناقصا: إلغاء األرصدة المشتركة بين األنشطة العادية ومشاريع التعاون الف

 Statement II 215 209  167 853مجموع النفقات

 Statement II 1 889  48 100فائض السنة

 ً ا *  يشمل فقط الميزانيات المتاحة علن

النمالحظاتزائدا: 
ل  145 1 2,2زيادة في المستحقات المخفضة طويلة األج

ة  651  2.5رسملة األصول الثابت

ة  248 1 2,6األصول غير المادي

ة -  االستخدام  176 2 2.10التزامات التأمين بعد نهاية الخدم

 287  2.10نهاية الخدمة -  اإلجازة السنوية -   االستخدام

وطن -   االستخدام  581  2.10نهاية الخدمة -  استحقاقات العودة إلى ال

ناقصا: 

ملة (79  )2,4التغيير في المخزونات المرس
(259 1 )2,5تدني القيمة

ة (327  )2,6استهالك االصول غير المادي
ة -  النفقات (003 47 )2.10التأمين الصحي بعد نهاية الخدم
(862 2 )2.10نهاية الخدمة -  األجازة السنوية -  النفقات

وطن -  النفقات (769  )2.10نهاية الخدمة -  استحقاقات العودة إلى ال

(211 46 )صافي األثر

 889 1 الفائض للسنة

المراجع: 
ة؛ وارد ضمن الوثيق يشير الرسمان 1 و 8 إلى العرض المقدّم من األمينة العامة ال

ة والجداول.    الجدول ( أ) ، المالحظة 5- 3، البيان رقم  2 و البيان رقم 5 واردون في البيانات المالي

ب.  را للتقري قد ال تتماشي محاميع المبالغ التفصيلية مع النمجاميع المبية نظ

دة  (UNSAS) لألنشطة العادية، ونتج عنها األثر التالي:  ام (IPSAS) التي تحل محل  المعايير المحاسبية الدولية لألمم المتح األرقام الواردة في العمود األخير ال تراعي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الع

البيان رقم 5- أ
ة بيان مقارن بين الميزانية والمبالغ الفعلي

لجميع صناديق المنظمة
ي 31 ديسمبر 2020 عن السنة المنتهية ف

(بآالف الدوالرات الكندية)

منظمة الطيران المدني الدولي
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 منظمة الطيران المدني الدولي
 مالحظات على البيانات المالية 

31/12/2020 
 ةيسياسات المحاسبال :1المالحظة 

 الهيئة المقدمة للتقارير
بموجب  7/12/1944وكالة من الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة أنشئت في هي منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(  -1

هي أيضًا اتفاقية الطيران المدني الدولي. واإليكاو هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص عليها في االتفاقية. و 
حماية البيئة في مجال الطيران، قواعد الالزمة لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه، و ية القياستحدد القواعد الجهة التي 

 .وتعمل اإليكاو من مقرها في مونتريـال بكندا، ولديها سبعة مكاتب إقليمية ومكتب واحد دون إقليمي وتشجع على تنفيذها.
إن اإليكاو ليست لها مصالح لدى الشركاء أو الكيانات كذلك فتقتصر البيانات المالية على عمليات اإليكاو وحدها.  -2

 الخاضعة للسيطرة المشتركة

 تقدم اإليكاو خدمات إدارية للهيئات التالية غير الموّحدة: -3

  اللجنة األوروبية للطيران المدني(ECAC)  

 خطة استحقاقات الخدمات الطبية (MBP)  
ا اإلداري، دون أي مراقبة من اإليكاو. ويعدان بياناتهما المالية موهيكلها األساسي ميعمل هذان الكيانان وفقا لنظامه

الخاصة ويخضعان إلجراءات مصادقة مختلفة. ولكل واحد من الكيانين أصوله وخصومه، وفي حالة حل الكيان، يتم 
عية وبنية إدارية يم جميع األصول والخصوم فيما بين األعضاء والمنظمات الشريكة بموجب نظام أساسي وقوانين فر ستق

 .محددة سلفا
، أبلغت اللجنة األوروبية للطيران المدني اإليكاو رسميا بمباشرة نقل جميع الخدمات اإلدارية إلى 2020وفي أبريل 

حيث بدأت اإليكاو  31/8/2020المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكنترول(. وانتهت الفترة االنتقالية في 
المحاسبية )ولكن ليس خدمات الخزانة( للجنة األوروبية. وسوف الخدمات دودا من خدمات الموارد البشرية و تقدم قدرا مح

 .2021يتوقف تقديم الخدمات اإلدارية إلى اللجنة األوروبية نهائيا في فبراير 

 وإذن اإلصدار أساس اإلعداد
أُعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية  -4

  للقطاع العام.

، حظيت بالتأييد بعد موافقة الجمعية العمومية على مخصصات الميزانية أعدت هذه البيانات المالية لمؤسسة قائمة -5
، واالتجاه التاريخي اإليجابي في تحصيل االشتراكات المقررة وغيرها من المساهمات على مدى العادية للفترة الثالثية

 .السنوات الماضية، وكون الجمعية العمومية لم تتخذ أي قرار أو أعربت عن أي نية لوقف أنشطة اإليكاو

المالية. وُيقرها األمين العام وتحال ق على البيانات المالية رئيس قسم من النظام المالي، يصدّ   4-12عمال بالمادة 7 -6
 3-13وعمال بالمادة  .مارس الذي يلي نهاية السنة المالية 31إلى مراجع الحسابات الخارجي للنظر فيها، وذلك بحلول 

من النظام المالي، تعرض تقارير مراجع الحسابات الخارجي عن المراجعة السنوية، الموجهة إلى الجمعية العمومية، 
مايو الذي يلي انتهاء  15س مشفوعة بتعليقات األمين العام، إلى جانب البيانات المالية المراجعة، بحلول على المجل

 السنة المالية.

 هذه البيانات، يتمثل أساس القياس المستخدم في إعداد البيانات المالية في التكلفةما لم ُينص على خالف ذلك في و  -7
 . التاريخية
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 تدفق النقدي )البيان المالي الرابع( باستخدام الطريقة غير المباشرة.ويجري إعداد بيان ال -8

هي الدوالر الكندي. يكاو والعملة المعمول بها في األنشطة العادية لإل. كنديهي الدوالر اليكاو اإل في اإلبالغعملة  -9
فهي الدوالر األمريكي ألن هذه األنشطة تنفذ عموما بالدوالر  فّنيالتعاون ال مشروعاتأنشطة العملة المعمول بها في  أما

 سعر إلى، فّنيالتعاون ال مشروعات، وغير الدوالر األمريكي بالنسبة ليكندوتترجم المعامالت بغير الدوالر الاألمريكي. 
. اآلنيصرف ال سعر، الذي يقترب بشكل معقول من في األمم المتحدة وقت إجراء المعاملةالمعمول به  السائد الصرف

، فّنيالتعاون ال مشروعاتبالنسبة لاألمريكي الكندي، وغير الدوالر بعمالت غير الدوالر النقدية وتترجم األصول والخصوم 
الناجمة في  األرباح والخسارات. وُتحسب بنهاية السنة اإلقفالفي األمم المتحدة عند السائد المعمول به الصرف سعر إلى 

إلى  فّنيالتعاون ال مشروعاتالناجمة عن ترجمة أنشطة ، بما فيها تلك غير المحققةالفروق  باستثناءلي بيان األداء الما
وألغراض عرض  .المالي وضعالوالتي تظهر في االحتياطيات في بيان  عرض البيان الماليألغراض  الدوالر الكندي

التعاون الفني إلى الدوالر الكندي باستخدام سعر الصرف انات المالية، تترجم األصول والخصوم المتعلقة بمشروعات يالب
هاية السنة، في حين تترجم اإليرادات والنفقات الخاصة بمشروعات التعاون نالمعمول به في األمم المتحدة عند اإلقفال ب

 .المعامالت الفني إلى الدوالر الكندي باستخدام المعدل المتوسط للسنة والذي يقارب أسعار الصرف في تواريخ إنهاء

يتواصل رصد التقدم المحرز بخصوص اإلصدارات المحاسبية المقبلة لمجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -10
 وأثرها على البيانات المالية لإليكاو:

  التحويالت: يكمن الغرض منها في إعداد معيار أو أكثر من المعايير المحاسبية الدولية ونفقات اإليرادات
(IPSAS)  للوفاء بكل مقتضيات المعامالت اإليرادية )التبادلية وغير التبادلية( ونفقات التحويالت المدرجة في

 : اإليراد من المعامالت التبادلية )الضرائب والتحويالت(؛9 المعيار

  :قدر  بطهور القصد هو إصدار معيار جديد من المعايير المحاسبية الدولية بشأن عقود اإليجار عقود اإليجار
وسوف يحل  .عقود اإليجار –ية لاألساسي من المعايير الدولية إلعداد التقارير الما 16اإلمكان بالمعيار 

عقود اإليجار. ويغطي مقتضيات احتساب عقود اإليجار بالنسبة للمؤجر  – 13المعيار الجديد محل المعيار 
 ؛2022ار الجديد خالل العام والمستأجر على السواء. ومن المتوقع أن ُيستكمل إعداد المعي

  الممتلكات والمنشآت والمعدات، ألغراض  – 17الممتلكات والمنشآت والمعدات: الهدف هو تنقيح المعيار
 البث في مشاريع اإلرث والبنية التحتية والقياس؛

 ( 1قياس القطاع العام: تشمل أهداف المشروع)  محاسبية دولية تنص على مقتضيات منقحةإصدار معايير 
توفير إرشادات أكثر تفصيال بشأن  (2لدى اإلقرار األولي والقياس الالحق واإلفصاح المتعلق بالقياس، )

معالجة تكاليف  (3إعمال تكاليف االستبدال وتكاليف التنفيذ، والظروف التي تستخدم فيها أسس القياس هذه )
 قتراض؛مسألة رسملة أو احتساب تكاليف اال ،تحديداً  ،المعاملة بما في ذلك

  عيار من المعايير ماألصول غير الجارية قيد البيع والعمليات الموقوفة: الهدف من المشروع هو إعداد
األصول غير الجارية  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  5المحاسبية الدولية يتماشى مع المعيار 

 .قيد البيع والعمليات الموقوفة

بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد: إرجاء تواريخ  اً المحاسبية الدولية للقطاع العام إصدار ونشر مجلس المعايير  -11
السريان، الذي يؤجل تواريخ سريان مفعول المعايير المنشورة والتعديالت على المعايير المحاسبية الدولية عاما واحدا 

 . وفيما يلي المعايير والتعديالت المعنية:1/1/2023حتى /

  من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: األدوات المالية؛ 41المعيار 

  من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: االستحقاقات االجتماعية؛ 42المعيار 
  االهتمام على المدى الطويل" باالستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع  - 36التعديالت على المعيار"

 المشتركة؛
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 معالم الدفع المقدم مع التعويض السلبي؛ - 41ت على المعيار التعديال 
  الخدمات الجماعية والفردية؛ - 19التعديالت على المعيار 
  2019 –تحسين المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

ن المعيار حسّ  كاو. ويُ لن يؤثر على اإلي 19والمعيار  36والتعديالت على المعيار  42وُتظهر التقديرات أن تطبيق المعيار 
 : 29إلى حد كبير صالحية المعلومات بالنسبة لألصول المالية والخصوم المالية. وسوف يحل محل المعيار  41

 :يلي ن مقتضيات المعيار من خالل استحداث ماحسّ  اإلقرار والقياس، كما يُ  األدوات المالية:
 تصنيف مبسط لألصول المالية ومقتضيات للقياس؛ 

  القيمة؛ لتدنينموذج تطلعي 

 .نموذج محاسبي تحوطي مرن 

. وسيجري تقييم أثره على البيانات المالية قبل ذلك التاريخ، 1/1/2023ساري المفعول ابتداء من  41يصبح المعيار 
 وستكون اإليكاو جاهزة لتطبيقه بحلول تاريخ سريانه.

 النقد واالستثمارات

واالستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة التي يحين والنقد في المصارف المتاح النقد  والمعادالت النقديةل النقد ميش -12
أوان استحقاقها بعد ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة. وتشمل االستثمارات الودائع ألجل التي يزيد أجلها األصلي 

جل أو كاستثمارات طويلة األجل حسب المالي إما كاستثمارات قصيرة األ الوضععن ثالثة أشهر وتصنف في بيانات 
 مدة استحقاق الودائع.

 ، مع مراعاة العائد الفعلي.استحقاقهاتحسب إيرادات الفوائد عند  -13

 المالية األدوات

طرفا في األحكام التعاقدية للصك إلى حين انقضاء حقوق )أو التزامات( يكاو اإلالمالية عندما تصبح  األدواتُتحسب  -14
 (.تسويتها)لسداد( التدفقات النقدية من هذه األصول )الخصوم( أو إحالتها )تلقي 

تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو محددة غير معلنة في األسواق النشطة. وتشمل  -15
دد المبالغ المستحقة طويلة األجل، المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتح

 . ةباستخدام طريقة الفائدة الفعلي االستهالكتكلفة ببما في ذلك أنصبة االشتراكات مستحقة القبض، 

جميع الخصوم  تسجلباستثناء أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفا، فإن جميع الخصوم مشتقة من المعامالت التبادلية. و  -16
باستخدام طريقة  االستهالكتكلفة ب، في وقت الحق ةالمالية غير المشتقة في البداية بالقيمة العادلة وتقاس، عند الضرور 

 .ةمعدل الفائدة الفعلي

 وجوداتالم

في نهاية الفترة  المتاحةوغيرها من البنود قيد البيع أو التوزيع ُتسجل البنود المتعلقة بالمطبوعات ومتجر السوق الحرة  -17
وتحدد  ،تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أيهما أقلال . وتحدد قيمة المطبوعات حسب قيمةموجوداتالمالية باعتبارها 

 بقيمة التكلفة وصافي القيمة التي يمكن تحقيقها، ايهما أقل. الموجودات األخرى قيمة 

جعل المطبوعات قابلة للبيع أو التوزيع.  من أجلكبدة ترى الموتشمل تكلفة المطبوعات تكلفة الشراء والتكاليف األخ -18
 على أساس المتوسط المرجح. سعر الشراءوغيرها من البنود قيد البيع أو التوزيع وتمثل تكلفة بنود متجر السوق الحرة 
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كانت مادية فحسب. تسجل مخزونات المواد المستهلكة والمؤن المعدة لالستهالك الداخلي باعتبارها موجودات إذا  -19
  الداخلية وذلك عند إعدادها. اضر غالمطبوعات وغيرها من الوثائق المستخدمة لأل وتحتسب

 المستحقات واإليرادات
. وتمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة األعضاءالتزاما قانونيا للدول  المقررة تمثل االشتراكات -20

في  فّنيالتعاون ال مشروعاتنة التي ُحّصلت فيها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة الس بداية في
والمساهمين والتي تتحدد بمرحلة االنجاز يكاو اإلاإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية المدّونة وفقاً التفاقيات موقعة ما بين 

فضل أبشكل  مرحلة اإلنجازفي بعض الحاالت اّنه يتم تقييم يكاو اإلعلى أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات. وقد تعتبر 
عموما في أما التبرعات األخرى والمتمثلة  .مشروعاتلعقود المناسبة للا التدريجي المنطبق علىجدول المدفوعات  بالرجوع إلى

وبالنسبة للتبرعات  .بوصفها إيرادات عندما تؤكد عليها الجهات المانحة كتابًة، أو عند تسّلمها تسجلالمعامالت غير التبادلية ف
حسب الشرط المرتبط به؛ و التي تفرض شروطا على األصول المنقولة، يتم تسجيل الخصم بالتزامن مع تسجيل األصل 

 .عائدات تدريجيا خالل فترة اإلبالغ التي تم فيها الوفاء بالشرطوتتقلص المسؤولية مع تسجيل ال

في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  فّنيالتعاون ال مشروعاتد الرسوم اإلدارية المستردة بخصوص قيَّ وت -21
اإليرادات من الرسوم  تسجلالمعنية. ووفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  مشروعاتوبوصفها نفقات في ال
 على اساس مرحلة اإلنجاز. وتقدر مرحلة اإلنجاز على النحو التالي: فّنيالتعاون ال مشروعاتاإلدارية التي تحققها 

  تسجل نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجياًّ لغاية إصدار أمر شراء المعدات ويدون الجزء المتبقي بنسبة
 شراء؛الأوامر ب المتصلةمل قيمة جميع الفواتير في المائة عند سداد كا 10

  ،الرسوم اإلدارية على اساس التكلفة المتكبدة. تسجلفيما يخص الخدمات 

 علىبخمسين في المائة من الفوائد  عاّمةً يكاو اإلحيث تحتفظ تّم استحداث ترتيب لتقاسم إيرادات الفوائد  2011 في عام -22
وترد هذه اإليرادات ضمن عائدات  .أمريكي ألف دوالر 100رصيدها الشهري متوسط التي يتجاوز المشروع  أموالايداع 

 النفقات اإلدارية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.

وتشمل مصادر اإليراد األخرى من المعامالت التبادلية، في المقام األول اإليرادات من دورات التدريب العالمي على  -23
طيران التي تنظمها اإليكاو واألنشطة المدرة للدخل األخرى مثل بيع المطبوعات وتنظيم المناسبات والندوات ورسوم ال

بيع المطبوعات، وإيجار المباني وغير ذلك من العائدات المتنوعة. وتقدر تلك العائدات بالقيمة العادلة  عائدالترخيص و 
أرصدتها تحت الحسابات مستحقة  دالسلع. وتقيَّ تسليم الخدمات أو  إنجازللمقابل المقبوض أو مستحق القبض لدى 

 .لفالقبض أو الس  

كات المستحقة بوصفها صافي المخصصات المرتبطة بتخفيضات إيرادات االشتراكات، والحسابات المشكوك ار وترد االشت -24
 فيها واالستهالك )الخصم(:

 ات االشتراكات المستحقة واإليرادات عندما يصبح تمثل مخصصات التخفيضات في إيرادات التبرعات تخفيض
 كات أو غير متاح بخالف ذلك؛االتمويل غير ضروري من جانب المشروع الذي توجه إليه االشتر 

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

  تمثل االشتراكات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول بشأنها
سنوات. ويسري الخصم أيضا على عدد من االشتراكات المستحقة األخرى عدد من المتأخراتها خالل  لتصفيةاتفاقات 

وهذه المبالغ المستحقة مبينة بالتكلفة المستهلكة  المتأخرات. لتصفيةعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات طويلة األجل مع مرا 
 )المخصومة( باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية ولذلك فهي ُتعرض صافية من الخصم المتراكم.
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كل مباشر العمليات واألنشطة المعتمدة العينية بالقيمة العادلة. أما البضائع الممنوحة التي تدعم بش المساهماتوترد  -25
الخدمات المقدمة بالمجان في الحسابات، غير أنها ترد  تسجلفي الحسابات. وال  تسجلويمكن قياسها بصورة موثوقة ف

 .استخدام المباني، والنقل والموظفين المساهماتفي المالحظات على البيانات المالية لغرض اإلعالم. وتشمل هذه 

 منشآت والمعداتالممتلكات وال
تسجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر بسسب األعطاب.  -26

وُيحتسب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات على امتداد العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم، باستثناء 
 باألرض التي ال تخضع لالستهالك. والعمر المفيد التقديري لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات هو كالتالي:ما يتعلق 

 المدة التقديرية لالستخدام )بالسنوات( الفئة 
 50-5 المباني 
 10-3 معدات تكنولوجيات المعلومات 
 10-5 األثاث والتجهيزات والتركيبات المكتبية 
 10-3 والمعدات المكتبيةالماكينات  
 15-5 المركبات اآللية 

ألف  25ومبلغ  دوالر كنديآالف  3 عتبة ساوت تكلفتها أو تجاوزتتا ممتلكات والمنشآت والمعدات إذوتجري رسملة ال -27
تحدد قيمة تحسينات العقارات و  .العتبةيجري دوريًا استعراض دوالر كندي في حالة تحسينات العقارات المستأجرة. و 

 على امتداد العمر المفيد المتبقي للتحسينات أو امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل. وتقلص قيمتهاالمستأجرة بتكلفتها 

أي  تسجلوتجري عمليات استعراض األعطاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل و  -28
اب في بيان األداء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت والمعدات خسائر بسبب األعط

 .التي ال يمكن فيها استرداد القيم الدفترية األخرى  األحداث والظروف وكذلك

 األصول غير المادية
ل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاب. ــُتسجّ  -29

وباعتبارها يكاو اإلويتطلب تدوين األصول غير المادية استيفاء المعايير الصارمة بحيث يمكن تحديدها، وخاضعة لمراقبة 
ت للخدمات يمكن قياسها بصورة موثوقة. ويمكن أيضا مراعاة تشكل منافع اقتصادية مساهمة في المستقبل أو إمكانيا

آالف دوالر  5بتكلفة تقل عن مبلغ  التي اقُتنيتالعمر المفيد المتبقي. واُعدت أيضا معايير محددة الستبعاد البنود 
كاليف في إجراء قياس دقيق لمبالغ ت داخليا بسبب الصعوبة المستحدثةألف دوالر كندي لألصول  25كندي، ومبلغ 

 التي ينبغي تخصيصها والتكاليف التي ينبغي رسملتها. التشغيل الداخلي والبحث 

ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم. وفيما يلي العمر المفيد التقديري لألصول  -30
 غير المادية:

 المدة التقديرية لالستخدام )بالسنوات( الفئة

 6-3 البرمجيات المشتراة خارجيا

 6-3 داخليا المستحدثةالبرامج 

 6-2 التراخيص والحقوق وغيرها

 10-3 حقوق النشر
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 التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر. ُتستهلكو  -31

األحداث والظروف األخرى التي ال يمكن فيها تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك  عطاباألوتشمل مؤشرات  -32
 .استرداد القيم الدفترية

 المقبوضات المسبقة

يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة. وُتدّون االيرادات  فّنيالتعاون ال مشروعاتالتبرعات التي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ  -33
خدمات أو عند تسليم السلع للمشروع وفقًا لشروط  جازبإنيكاو اإلعند الوفاء بشروط المتبرعين، وبصفة عامة عند قيام 

 االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.

ُتدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها الى المتبرعين واألموال المستلمة  -34
 بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة.يكاو اإلقبل أن تقوم 

 ُتعرض ضمن المقبوضات المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها. -35

 الموظفين استحقاقات
 استحقاقات الموظفين التالية: فئاتيكاو اإلتسجل  -36

  شهرا بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها  12خالل  المستحقة السداداستحقاقات الموظفين قصيرة األجل
 الموظفون الخدمة ذات الصلة؛

 ؛الخدمةإنهاء مثل فوائد التأمين الصحي بعد  االستحقاقات بعد الخدمة 

 ؛األخرى طويلة األجل الموظفين استحقاقات 

 .استحقاقات إنهاء الخدمة 

(، واألجور العادية، التعيين)منح التي تسدد لمرة واحدة وتشمل استحقاقات الموظفين قصيرة األجل استحقاقات الموظفين  -37
زيارة عطلة لوالسفر في  ،د الضرائبيسدمنح تعليم األبناء، وتالغياب  وغيرها من االستحقاقات قصيرة األجل )تعويض و 

جميع  ن دوَّ . وتُ )منحة الوفاة( مأو للمستفيدين بعده أساس الخدمات المقدمة علىالعاملين الوطن( المقدمة إلى الموظفين 
 المالي.وضع في بيان ال جارية بوصفها خصوماً التقرير تاريخ حتى  وغير المدفوعةستحقة الم المزاياهذه 

نهاء إما بعد مستحقات مين الصحي بعد انتهاء الخدمة )أ: التةمحدد مزاياحسب االستحقاقات التالية بوصفها خطط تُ  -38
تستبدل السنوية المتراكمة التي  اإلجازات)االستحقاقات األخرى طويلة األجل( و  العودة إلى الوطنمستحقات ( ، و الخدمة

عرض الجزء القصير األجل من هذه االستحقاقات طويلة األجل(. ويُ مستحقات أخرى المنظمة )ة بخدمالترك عند  بالنقد
بموجبها  المنظمة تلتزمتلك التي ، فهي المحددةأما خطط االستحقاقات المالي. وضع في بيان ال جارية بوصفه خصوماً 

ة كتواريوالخسائر األ األرباحتدّون اإليكاو و . ةكتواريتتحمل المخاطر األالتي فالمنظمة هي التالي وبمتفق عليها،  مزاياتوفير ب
. وفيما 39حساب احتياطي تمشيًا مع متطلبات المعيار المحاسبي التأمين الصحي بعد الخدمة في ت قاستحقااالمتصلة ب

ن يتعلق باالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة مثل العطلة السنوية ومستحقات العودة الى الوطن،  المكاسب تدوَّ
 وترد في بيان األداء المالي. فوراً ة كتواريوالخسائر األ

ون بمعايير محددة لألهلية يفَ  منمجزء من خطة الضمان االجتماعي للموظفين ُتوفر  الخدمةالتأمين الصحي بعد انتهاء  -39
المتاحة  نفسها تغطية صحية مستمرة في إطار خطة االستحقاقات الطبية طوال فترة التقاعد ضمن خطة التأمين الصحي

 "ناغسي"ولى إدارتها طرف ثالث هو شركة وخطة االستحقاقات الطبية لإليكاو خطة ذاتية التمويل يتللموظفين العاملين. 
(Cigna) وتوفر هذه الخطة مزايا العالج وطب األسنان للموظفين العاملين والمتقاعدين في جميع أرجاء العالم ولُمعاليهم .

عمل المشمولين بالتغطية. ويشارك في الخطة موظفو وكاالت األمم المتحدة األخرى الموجودة في مونتريـال، ومتقاعدوها. وت
نا" غعه "سيفوتقوم اإليكاو بتسديد جميع ما تدتولى اإلدارة العامة للخطة والبث في المطالبات. ينا" كطرف ثالث غشركة "سي
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في المائة من التكلفة الخاصة بالمتقاعدين ممن استوفوا  50من مطالبات إضافة إلى الرسوم اإلدارية. وتدفع المنظمة نسبة 
أما المتقاعدون الذين لم يستوفوا هذه المدة،  .المحتسب منذ التقاعد( من العضوية في الخطةسنوات )بما في ذلك الوقت  10

ولديهم خمس سنوات على األقل من المشاركة، فإنهم يدفعون كامل القسط لما تبقي من الفترة التي تفصلهم عن عشر سنوات. 
ة لخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة على أساس وفي الوقت الراهن، تمول النفقات المتصلة بالدعم المقدم من المنظم

"السداد أوال بأول". وتمثل خصوم الخطة القيمة الحالية لحصة المنظمة من تكاليف التأمين الصحي للمتقاعدين والمزايا قبل 
مليون دوالر  1,5مبلغ  الدائم، سجل الصندوق 31/12/2020التقاعد التي راكمها الموظفون طوال الخدمة حتى اليوم. وحتى 

كندي بعد موافقة الجمعية العمومية في دورتها السابعة والثالثين على تمويل أولي للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة باستخدام 
مات المنظمات هالموارد ال يتم تجميعها مع مسا الدائمن المساهمات في الصندوق إوحيث . 2009الفائض النقدي من العام 

فإن خطة التأمين الصحي بعد  ،سداد أوال بأول" بالنسبة للجميعاللعاملة في مونتريـال ويمول الصندوق من "المشاركة األخرى ا
 .من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 39خطة رب عمل واحد وفقا للمعيار هي ة دمانتهاء الخ

الموظف وُمعاليه المؤهلين وشحن أمتعتهم الشخصية. استحقاقات العودة إلى الوطن من مبلغ مقطوع وتكاليف سفر تشكل  -40
وبعد انتهاء الخدمة، يحق للموظفين الذين يستوفون بعض شروط األهلية، بما في ذلك اإلقامة خارج بلد الجنسية في 
وقت نهاية الخدمة، الحصول على مبلغ مقطوع كمنحة للعودة إلى الوطن ُيحتسب على أساس مدة الخدمة، والوضع 

ومستوى الراتب في وقت نهاية الخدمة. وتقيد الخصوم وتقدر باعتبارها القيمة االكتوارية الحالية للمدفوعات  العائلي
 .المتوقعة عن المزايا لتسوية تلك المستحقات

مالية  بمدفوعاتالمستحقات عن اإلجازة السنوية تمثل أيام اإلجازات المتراكمة غير المستخدمة التي سيتم تسويتها  -41
ظفين بعد انتهاء خدمتهم باإليكاو. ويتم في تاريخ اإلبالغ قيد القيمة االكتوارية إلجمالي أيام اإلجازات المتراكمة للمو 

 .يوما للموظفين المؤقتين( 18يوما ) 60غير المستخدمة بالنسبة لجميع الموظفيبن، في حدود 

الناجمة عن أداء المهام،  ضاة أو اإلصابة أو المر وتشمل المزايا طويلة األجل األخرى دفع التعويضات في حالة الوف -42
من نظام الموظفين. وتحدد القيم االكتوارية بالنسبة للحاالت التي تقتضي دفع التعويضات لمدد  5-106وفقا للمادة 

 .طويلة. وليس هناك في اإليكاو أي حاالت من هذا القبيل في الوقت الراهن

ن ال و  -43 النسحاب ال مكان فيها لواضحة،  ةبصور  ةملتزماإليكاو عندما تكون إال مة كمصروفات استحقاقات إنهاء الخدُتدوَّ
لتقديم استحقاقات إنهاء  إماتاريخ التقاعد العادي و  حلول ما إلنهاء عمل الموظف قبلإ ةلفصَّ مُ  ة رسمية، بخطاً واقعي

ن . وتةيطوعال للمغادرةتشجيعاً م قدَّ مُ الخدمة نتيجة لعرض   شهراً  12في غضون  ى إنهاء الخدمة التي ستسو استحقاقات دوَّ
لن من تاريخ اإلبالغ، ف شهراً  12استحقاقات إنهاء الخدمة بعد أكثر من  أوان دفع إذا كانبالقيمة المتوقع تسديدها. أما 

 .الخصم كبيراً تأثير كان إذا  يجري خصمها إال

أو  UNJSPF) التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق المشترك للمعاشات في  هي منظمة عضو مشاركةيكاو اإل -44
 مزاياالتقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من  لتوفير مزايا، الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة الصندوق(

)ب( 3وحسب ما هو محدد في المادة محددة وممولة من أرباب عمل عديدين.  مزاياصندوق هو خطة ال. و الى الموظفين
ن الئحة الصندوق، ُيفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أخرى تشارك م

 .في النظام المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى المشاركة في  ة المرتبطة بالموظفينكتواريالصندوق المنظمات للمخاطر األ ُض يعرّ   -45
لمنظمات المشاركة في بمفرادى اااللتزام وأصول الخطة والتكاليف  لربطال يوجد أساس متسق وموثوق عليه الصندوق، و 

مشاركة الخطة. واإليكاو والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، شأنهما شأن المنظمات األخرى ال
في وضع يسمح لهما بتحديد حصة اإليكاو التناسبية من االلتزام المحدد باالستحقاقات وأصول الخطة ليسا في الصندوق، 

هذه الخطة كما لو مع اإليكاو  تعاملتوالتكاليف المتصلة بالخطة بما يكفي من الموثوقية لألغراض المحاسبية. ومن ثم 
ن مساهمات اإليكاو في الصندوق خالل 39ع متطلبات المعيار المحاسبي كانت خطة محددة لالشتراكات تمشيًا م . وُتدوَّ

 الفترة المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي.
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 المخصصات وااللتزامات الطارئة
عندما  حالي نتيجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء التزاميكاو اإلت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى رصد -46

 .وعندما يمكن تقدير المبلغ بصورة موثوقة لتسوية هذا االلتزاميكاو اإلمن المحتمل أن تضطر  يكون 

وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معايير التدوين فيما يخص الخصوم، في المالحظات على البيانات المالية  -47
 .اإليكاو لسيطرةخضع بالكامل مستقباًل ال ي أكثرأو غير مؤكد وجودها بوقوع حدث  تأكد إذاا طارئة بوصفها خصوم

 الصناديقب الخاصة محاسبةالو  اإلبالغ عن القطاعات

 الماضيالقطاع هو مجموعة متميزة من األنشطة التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء  -48
، مشروعاتجميع اليكاو اإلالموارد في المستقبل. وتصنف  رصداتخاذ القرارات بشأن بغية أهدافه و في تحقيق معين لكيان 

يكاو اإل. وتبلغ فّنيالتعاون ال مشروعات( أنشطة 2و( األنشطة العادية 1والعمليات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين: 
نهاية الفترة. وتستند الرسوم فيما بين القطاعات عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية، واألرصدة الموجودة في 

 .مشروعاتإلى اتفاقات ال

وتخصص الصندوق كيان محاسبي ذاتي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة.  -49
جري إعداد البيانات أو حدود خاصة. وي قيودالصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو 

في نهاية الفترة. الوضع الموحد لجميع صناديق اإليكاو ق، مع إبراز يداالصنالخاصة بمحاسبة الالمالية على اساس 
 .وتمثل أرصدة الصناديق الحصيلة المتراكمة لإليرادات والنفقات

وصندوق رأس المال العامل للبرنامج العادي، والحسابات والصناديق  يشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادية -50
لمنظمة. ويمكن ا الدعم التي تضطلع بهاالخاصة التي تدار ألغراض سالمة الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من أنشطة 

لمالية التالية بموجب السنة ا إلىتقديم االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لميزانية البرنامج العادي للصندوق العام 
من  1-7 المادةشروط معينة. وتنشئ الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المحددة والحسابات الخاصة بموجب 

ألنشطة محددة، حيث يمكن تقديم أرصدتها إلى الفترة المالية  المرصودةالموارد كات أو االنظام المالي السيما لالشتر 
اإليرادات، وغيرها من تحقيق ل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة . وتتشكل مصادر التمويالتالية

  التبرعات والرسوم اإلدارية.

 العادية يشمل الصناديق أو مجموعات الصناديق التالية:قطاع األنشطة  -51

  وفقا لجداول  األعضاءل من االشتراكات المقررة من الدول موّ المُ الصندوق العام  يشملصندوق الميزانية العادية
لتحقيق فائض الصندوق الفرعي والتحويالت من االشتراكات التي تحددها الجمعية العمومية واإليرادات المتنوعة 

( ، الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف )القابلة للسدادصندوق رأس المال العامل، والسلف من اإليرادات
 األعضاءكات من الدول ااالشتر  ورودعند الضرورة إلى الصندوق العام من أجل تمويل اعتمادات الميزانية إلى حين 

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

  والمنشآت والمعدات واستهالكها الممتلكاتوانخفاض قيمة  مقتنياتالبغرض تسجيل  ئنشأ :المالصندوق رأس ،
 .لألنشطة العاديةواألصول غير المادية 

 بغرض تسجيل المعامالت المتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغير ذلك من أنشئ  :دائمالصندوق ال
، من 39تمشيًا مع المعيار المحاسبي صحي بعد إنهاء الخدمة، وذلك االستحقاقات طويلة األجل مثل التأمين ال

 .أجل عرض هذه المعامالت بشكل منفصل داخل قطاع األنشطة العادية
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  لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق  ئنشأ :لتحقيق اإليراداتالصندوق الفرعي
 المادةبموجب  لتحقيق اإليراداتمين العام الحسابات والصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي األنشئ يُ واحد. و 

يرادات والنفقات المتعلقة بأنشطة التمويل الذاتي. ويمكن تحويل أي فائض من النظام المالي لتسجيل جميع اال 7-2
ة إلى الفترة المالية الالحقة. وتتشكل مصادر ال يتوقع االلتزام به أو إنفاقه إلى الصندوق العام ويمكن تقديم األرصد

 التمويل الرئيسية لهذا القطاع من مبيعات المطبوعات والبيانات والخدمات.

 ويشمل أيضا  من النظام المالي 4-9 المادةبموجب أنشئ  :صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
 .، ويرد وصفه أدناهفّنيوالفعالية التابع إلدارة التعاون الالصندوق االحتياطي الخاص؛ و)ب( صندوق الكفاءة  )أ(

. وإذا ما شهد تشغيل هذا الصندوق في فّنيالتعاون ال مشروعاتويسترد هذا الصندوق تكاليف إدارة وتشغيل ودعم 
ير، نهاية سنة معينة عجزا ماليا، فينبغي تغطية هذا العجز من الفائض المتراكم لهذا الصندوق وكذلك، كمالذ أخ

. ويمول صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في المقام األول من الرسوم اإلدارية من الميزانية العادية
 .فّنيالتعاون ال مشروعاتالعامة ل

من النظام المالي لتوفير آلية للتعويض عن نقص  1-7طبقًا للمادة أنشئ  :الصندوق االحتياطي الخاص (أ
صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في أي سنة معينة. وبموجب محتمل بسبب انخفاض في دخل 

ُل الصندوق االحتياطي الخاّص من أيّ  ، 2014من عام بدًء حّيز النفاذ  دخلتآلية أقّرها المجلس،  ُيَموَّ
)ُتحسب وفقاً لمعادلة معتمدة( بما يتجاوز المستوى  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةُتسدد لمبالغ 

وإذا ُوجد، في أي سنة، نقص في المبلغ الذي  لميزانية العادية. للمبلغ السنوي المحول إلى االذي تم إقراره 
المحدد على أساس المعادلة المعتمدة، ُيستخدم و ُيسّدد الى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 

حتياطي الخاص الستكمال التحويل السنوي المعتمد من صندوق تكاليف الخدمات االدارية الصندوق اال
 .والتشغيلية إلى الميزانية العادية

أنشئ من جانب المجلس بحيث ُيجيز لمدير إدارة التعاون : فّنيصندوق كفاءة وفعالية إدارة التعاون ال (ب
في المائة من الفائض السنوي في  25ا ، في أي سنة من السنوات، التصرف في نسبة أقصاهفّنيال

تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية المحقق من السنة السابقة، لتنفيذ تدابير تحسين كفاءة  صندوق 
 لدى تلبية احتياجات الدول المتعاقدة. فّنيوفعالية إدارة التعاون ال

 الطيرانوتسهيالت أمن ب األنشطة الخاصة (AVSEC/FAL):  وكذلك الحسابات  المخصصةاألموال تشمل و
ينبغي تمويلها  مشروعاتتشمل التي موافقة المجلس على خطة عمل أمن الطيران  بعدالصناديق الخاصة المنشأة /

خطة عمل  مشروعاتالطيران. وتمول األنشطة المتعلقة بوتسهيالت ألمن  االئتمانيةالصناديق  أموال ضمنمن 
 . نيةالمساهمات الطوعية والعيأمن الطيران من 

  ومسؤوليتها عن تنسيق يكاو اإللتعزيز قيادة  أنشئت :فريقياإالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في
التي تشوب السالمة  أوجه القصوروإدارة البرامج في جميع أنحاء إقليم إفريقيا وضمان التنفيذ الفعال لمعالجة 

 والهياكل األساسية.

 ين قو معامالت الصند ويعكسانآيسلندا والدنمارك،  معاتفاقي التمويل المشترك  يشمالن :التمويل المشترك اقو صند
من حكومة و لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا، يكاو اإللإلبالغ عن مراقبة  أنشئا اللذين

بواسطة رسوم االستخدام  تلك الخدمات تكاليف، حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد في غرينلند الدنمارك
واالشتراكات المستحقة لحكومات الدول المتعاقدة. وتقوم المملكة المتحدة بتحصيلها وهي مستحقة لحكومتي آيسلندا 

 تيمقدم ينبتحصيل االشتراكات وتجميعها لتحويلها إلى الحكومتيكاو اإلا. وتقوم مليهإوالدنمارك وتحول مباشرة 
وبناء عليه، ترد هذه المعامالت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بيان الوضع المالي. كما الخدمات. 

الحتساب المعامالت المالية التي تجري بموجب أحكام  صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطيتتضمن 
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خدمات تكاليف التشغيل والصيانة ترتيب التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي. ويسترد مقدمو ال
بواسطة رسوم االستخدام على الطائرات المدنية التي تعبر فوق شمال األطلنطي. وُتدفع رسوم االستخدام التي 

 إلى مقدمي الخدمات ومن ثم فإنها ترد بوصفها أصوال وخصوما في الحسابات.بشكل مباشر يكاو اإلتحصلها 

 المحددة لتقديم جزء من سداد بعض األنصبة المقررة  ي طال أمد استحقاقهاالمتأخرات الت لتسويةحوافز حساب ال
 لتمويل األنشطة المحددة للمنظمة.في حساب منفصل المـتأخر سدداها من الدول المتعاقدة 

 أنشأ المجلس هذا الصندوق لتقديم الدعم للدول، من خالل استخدام المساهمات الطوعية،  :ق حشد المواردوصند
يكاو تيسير بناء القدرات وتنفيذ ما يصدر عن اإل . ومن شأن المساهمات الطوعيةنظمها للطيران المدني تعزيز بغية

الميزانية العادية أو التي غير الممولة من يكاو من قواعد وتوصيات دولية وسياسات، واستكمال برامج عمل اإل
 .تعاني من نقص التمويل

 من  مشروعاتاد التكاليف أنشأه المجلس لإلبالغ عن أنشطة الصندوق السترد :صندوق دليل المفاتيح العامة
يسجل رصيد و أجل دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آليا. وتمول هذه العمليات بواسطة التبرعات 

 على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة.  ، بموجب اتفاق،الصندوق 

  المكتب االقليمي الفرعي(RSO) في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، أنشئ مكتب إقليمي يكاو بهدف تعزيز حضور اإل
فرعي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ الغرض منه تحسين تنظيم وادارة المجال الجوي لبلوغ الحد األقصى ألداء 

لمحيط الهادئ في بيجين، المكتب االقليمي الفرعي آلسيا وا افتتحادارة الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم. وقد 
وهيئة الطيران المدني للصين فإن هيئة الطيران المدني يكاو جمهورية الصين الشعبية. وبموجب اتفاق بين اإل

 للصين مسؤولة عن كل نفقات تشغيل المكتب االقليمي الفرعي.

  سالمة الطيرانصندوق (SAFE)  نهج قائم على الطيران المدني عبر اعتماد سالمة تحسين أنشأه المجلس بغرض
 ، مع ضمانللمنظمة خرى على البرنامج العاديأمصاريف فرض أي  عدمدارية و اإل من المصاريف األداء للحد

 .استخدام التبّرعات العائدة الى الصندوق في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة ومفيدة

  ترك، وصندوق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الرسوم اإلدارية للتمويل المشتشمل صناديق أخرى
الصندوق المؤقت و صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و وصندوق السجل الدولي، وصندوق فرنسا للتعاون، 

 .(IPAV)متطوعين في مجال الطيران لليكاو وصندوق برنامج اإل ،وصندوق تنمية الموارد البشرية ،لرواتب الموظفين
 .لتمويل الخبراء والموظفين الفنيين المبتدئينمختلفة وصناديق 

  اإليكاو، المكونة من عدد من الدول األعضاء في للطيران المدنياللجنة األوروبية مع  1969أبرم سنة بموجب اتفاق ،
وروبية للطيران المدني من إيرادات اللجنة األ أصالً . وتمول المدفوعات للجنة بعض خدمات السكرتاريةيكاو اإلتقدم 

. ويرد صافي المبلغ مستحق القبض أو يكاووعند الضرورة من الصندوق العام لصناديق البرنامج العادي، المسددة لإل
الدائن أو الحساب مستحق الدفع لجميع المعامالت التي تجري بالنيابة عن اللجنة األوروبية للطيران المدني في الحساب 

، 2020في أغسطس  (Eurocontrol)ثم نقل خدمات السكرتارية التي كانت اإليكاو تقدمها إلى اليوروكنترول  المدين.
 .2021باستثناء مهام قليلة ترتبط بالموارد البشرية والمحاسبة )دون خدمات الخزانة( ستتوقف في فبراير 

  والذي تديره شركة سيغنامات الطبيةخطة استحقاقات الخدنظام التأمين الصحي باإليكاو، أو ما ُيطلق عليه ، (Cigna) 
هو نظام له هيكله اإلداري الخاص، وهو يقوم على رّد جزء كبير من تكلفة الرعاية الصحية المعترف بها طبيّا 
والتي يتحملها الموظفون العاملون في اإليكاو والمنظمات األخرى المشاركة في النظام، والموظفون المتقاعدون 

من االشتراكات التي يسددها المشاركون  خطة استحقاقات الخدمات الطبيةالمؤهلون. ويجري تمويل  وأفراد أسرهم
والمنظمات وكذلك من إيرادات االستثمارات. أما صافي مبلغ المعامالت التي تتم في إطار خطة االستحقاقات 

 .أصول وخصوم في الحساباتفتظهر في صورة 
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التي أنشأها األمين العام بموجب  فّنيالتعاون ال مشروعاتتكون من صناديق ي فّنيالتعاون ال مشروعاتقطاع أنشطة  -52
التبرعات في  لهذا القطاع أهم مصادر التمويلويتمثل . فّنيمن النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون ال 1-9 المادة

 .مشروعاتتفاقات الال

في إطار اتفاقات الصناديق  ُتداربرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التي  مشروعاتترتيبات و  فّنيالتعاون ال مشروعاتوتشمل  -53
واتفاقات الخدمات  االئتمانيةواتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني. وُتصمم الصناديق  االئتمانية

يات الطيران المدني لتقديم خدمات المشتريات. واتفاقات خدمات مشتر  فّنياإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون ال
لتوفير خدمات أو  األعضاءمع الدول  المقطوعةالمبالغ  باتفاقاتالمشار إليها  فّنيلتعاون الل عقوداأيضا يكاو اإلوقد أبرمت 

ونها محددة كحيث من  االئتمانيةالعقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصناديق  . وتختلف هذهمنتجات محددة
وتوفر اإليكاو  التفريط أو اإلفراط في استرداد النفقات الفعلية في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية. . وُيسجلالمبالغ

 .في إطار ترتيبات التعاون الفني iPacks)للدول األعضاء مجموعة أدوات التنفيذ  2020كذلك منذ 

 والخصوم: األصول 2المالحظة 
 واالستثمارات : النقد1-2المالحظة 

مر في ثأما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فُتست ،تودع األموال في البنوك على أساس االستثمار الجماعي -54
 مما يلي: ديسمبر 31في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل

  2020 2019 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 37 992 35 055 األموال المودعة نقدًا في المصارف

 305 258 267 525 الودائع ألجل

 343 180 302 580 النقد والمعادالت النقدية مجموع
 3 185 3 224 االستثمارات

 346 365 305 804 واالستثماراتمجموع النقد 

في  1,891) في المائة 0,339ألموال المودعة نقدًا في المصارف على ابلغ متوسط معدل الفائدة  ،31/12/2020وفي  -55
في  0,863 نسبة)ومنها تلك المصنفة كاستثمارات( الفائدة للودائع ألجل متوسط معدل بلغ (، 31/12/2019في  المائة
 (.2019في عام  أيام 103) اً ومي 80متوسط أجل االستحقاق بلغ ( و 31/12/2019في  في المائة 2,417)نسبة  المائة

مليون دوالر أمريكي في  145أمريكي مودعة في حسابات توفير استثمارية )دوالر مليون  162الودائع ألجل وبلغت 
تشمل و  .(31/12/2019في  في المائة 2,397)نسبة  في المائة 0,816 نسبتهفائدة معدل ( بمتوسط 31/12/2019

 .ألف دوالر كندي باسم خطة استحقاقات الخدمات الطبية 13 386الودائع ألجل في نهاية العام 

 على الدول االعضاءمستحقة الالمقررة و  شتراكات: اال2-2المالحظة 
 مما يلي: ديسمبر 31في المستحقة ويتكون صافي أرصدة االشتراكات المقررة  -56

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 16 599 4 081 الجارية

 4 322 5 006 غير الجارية المخصومة

 20 921 9 087 مجموع صافي االشتراكات المستحقة
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المستحقة غير الجارية هي بينما االشتراكات  ثني عشر شهراً هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة الجارية الاالشتراكات  -57
من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين في السياسات  اعتباراً  شهراً  12تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد مرور 

 االشتراكات المستحقة:مبالغ المحاسبية للمبالغ المستحقة واإليرادات. وفيما يلي إجمالي وصافي 

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 28 466 15 472 البرنامج العادي –االشتراكات المقررة 

   ناقصا:

 (669) (653) الحسابات المشكوك فيهامخصصات 

 (6 876) (5 732) الخصم المتراكم على المستحقات طويلة األجل

 20 921 9 087 مجموع صافي االشتراكات المستحقة

 مستحقة للبرنامج العادي.الويبين الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات  -58

 2020 2019 

 سنة االشتراك

بآالف الدوالرات 
 الكندية

٪ 
بآالف الدوالرات 

 الكندية
٪ 

2020 899 4 31,7 -  
2019 895 1 12.2 643 17 62.0 

2018 374 1 8.9  501 1 5.3 

2017 085 1 7.0 296 1 4.5  

 28.2 8 026 40.2 6 219 وما قبلها 2016

 100.0 28 466 100.0 15 472 المجموع

 .2020االشتراكات المقررة لعام  عنفي تحصيلها الحسابات المشكوك  اتمخصصإلى إضافات أي كن هناك ولم ت -59

 االستخدام 2019 

 الزيادة/
 2020 )النقصان(

 بآالف الدوالرات الكندية 
     

 653 (16) - 669 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

ألف دوالر كندي  501 أي ما يعادل)دوالر أمريكي ألف  511 وقدرهاألصلي دوالر كندي المبلغ  ألف 653ل مبلغ ويمثّ 
 تمت تسويتهجمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة،  لدىيكاو إللالمستحق  (2010في عام المخصص 

في  جاريةال تزال مسألة سداده قيد مناقشة ، حيث 2020في عام  دوالر كنديألف  16 قدرهفي سعر الصرف فرق ب
 لف هذا الدين.ــالدول الخَ  تتحمل العامة لألمم المتحدة حيث من المتوقع أنالجمعية 

زيادة أو تراجع في البدل الخاص  أي ر دت. و 2020كات المستحقة القبض خالل سنة لم يكن هناك أي شطب لالشتراو  -60
 في بيان األداء المالي. ابالنسبة لهذه الفترة ويبلغ عنه على أنها مصاريف فيها بالحسابات المشكوك

 :2020يلة األجل المخصومة خالل سنة طو الوفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة  -61

 2020 الزيادة/النقصان االستخدام +2019  
 بآالف الدوالرات الكندية  
 5 006 1 145 (461) 4 322 االشتراكات الطويلة األجل المخصومة 
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طويلة األجل باالشتراكات المستحقة من دول المجموعة ألف التي أبرمت اتفاقات مع الوترتبط االشتراكات المخصومة  -62
ودول المجموعة باء التي لم تبرم اتفاقات  ،المجلس لتصفية متأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشرين سنة، دون فائدة

. وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل تلك المبالغ المستحقة ولديها اشتراكات مستحقة السداد تتجاوز ثالث سنوات
القبض تظل صحيحة ومعترفًا بها على نحو سليم بصفتها هذه في الحسابات، فإن ثمة حاجة للمزيد من تخفيض القيمة 

للجمعية السوقية العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل دورتين متتاليتين 
دوالر كندي في عام ألف  5 105القبض بشكل كامل بمبلغ قدره المبالغ المستحقة  تم خصم تلك العمومية. وبالتالي،

جل ناقصاً المدفوعات ألف دوالر كندي إعادة تصنيف المبالغ الى متأخرات طويلة األ 461ويشمل استخدام مبلغ . 2020
ألف دوالر كندي في خصم رصيد الحسابات مستحقة القبض طويلة  1 145 ةالبالغ تمّثل الزيادةو المتلقاة خالل السنة. 

 .يتأّتى عنه عائد المتراكمفي الخصم انخفاصا  األجل

مستحق بالقيمة العادلة بعد الاألجل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد الطويلة مستحقة الويمثل الخصم على االشتراكات  -63
، فيجري خصمها بمعدل فائدة تحصيلها في حدود سنة واحدةالتدوين األولي. ومادامت الن سب غير الجارية ال يتوقع 

. وُيسجل هذا المبلغ كخفض السعر المعمول به في السندات الحكومية الكندية الطويلة األجلمقربًا إلى  الساري األصلي
المبالغ المستحقة. ويجري  مدةجل الطويل. ومن ثم ُيدون هذا الفرق تدريجيا كإيرادات على مدى األ فيللرصيد مستحق 

 .ألقساط المقررة في المستقبلعلى مدفوعات ا في المائة 1.20 احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل
 المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول :3-2المالحظة 

 :مما يلي والُسلف على المدى القصير المبالغ المستحقةتتألف  -64

 ف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم، وإعانات اإليجار، واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.لم السقدَّ وتُ  -65

 سيما منظمات األمم المتحدة. وترتبط المبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة بالمنظمات الدولية األخرى، ال -66

يجار إااليرادات مثل مبيعات المطبوعات و تحقيق نشطة أمن  أساسا المبالغ المتأتية خرى قة األوتشمل المبالغ المستح -67
 لوفود. لالمؤتمرات  ةصال

 الحالية األخرى مما يلي: األصولوتتكون  -68

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية  

 1 505 1 344 الُسلف المقدمة إلى الموظفين

 663 883 المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 4 811 3 786 المقبوضات المسبقة لموردي مشروعات التعاون الفني
 5 605 4 647 غير ذلك

 12 584 10 660 المجموع

 2020 2019 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 511 289 ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات

 275 103 المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد الفيدراليضريبة 

 774 768 اً النفقات المدفوعة مقّدم

 31 2 ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

 83 89 ضريبة المكاتب اإلقليمية القابلة لالسترداد

 1 674 1 251 المجموع
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فريقية للطيران المدني، وهي هيئة المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة األوتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ  -69
وهذه اللجنة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة يكاو اإلإقليمية. ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين 

ة عن المعامالت والعمليات المالية التي ل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكام1/1/2007من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 
في  دوالر كنديألف  294غير المخصومة إلى مبلغ سابقا بالنيابة عنها. وتصل المبالغ المستحقة يكاو اإلقامت بها 

لجنة . ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من ال(31/12/2019ألف دوالر كندي في  361) 31/12/2020
دوالر  ألف 312النسبة غير الجارية للمبلغ المستحق ) يمثلو ، ألف دوالر كندي 259إلى  يفريقية للطيران المدناأل

 (. 31/12/2019في  كندي

 الموجودات: 4-2المالحظة 
ني في جميع مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المديكاو اإل موجوداتتشمل  -70

، الديبلوماسي الوضع صحابأللبيعها البنود المعفاة من الرسوم الجمركية في متجر السوق الحرة أنحاء العالم ومخزون 
 . ومخزون متجر الهدايا التذكارية من اقليم آسيا والمحيط الهادئ

 .ديسمبر 31في  الموجوداتموع قيمة ن الجدول أدناه مجويبيّ  -71

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 208 196 البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 77 58 المواد الخام والعمل الجاري 

 285 254 مجموع المطبوعات

 411 350 مجموع بنود متجر السوق الحرة

الهدايا التذكارية من اقليم آسيا مجموع بنود متجر 
 والمحيط الهادئ

13  

 696 617 الموجوداتمجموع 

 :للموجوداتيرد أدناه مزيد من التفاصيل بخصوص البنود الرئيسية  -72

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية المطبوعات:

 372 285 الرصيد االفتتاحي

 355 168 المواد المباشرة

 1 086 809 العمل المباشر

 446 323 التكاليف غير المباشرة

 2 259 1 585 الُمعدةمجموع المخزونات المشتراة و 

 (1 898) (1 279) ناقص: تكلفة بيع المطبوعات 

 (76) (52) ناقص: األعطاب

 285 254 الرصيد الختامي
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 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية بنود متجر السوق الحرة

 178 411 الرصيد االفتتاحي

 558 103 المخزونات المشتراة 

 736 514 مجموع المخزونات المشتراة 

 (325) (164) تكلفة بيع البنودناقص: 

 411 350 الرصيد الختامي

بالحصر  الموجوداتلتعقب يكاو اإلكميات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والويجري التأكد من  -73
محدودا بسبب القيود المفروضة من السلطات المحلية  للموجوداتوكان الوصول المادي إلجراء جرد كامل  .المادي

نتيجة للجائحة أو حفاظا على صحة الموظفين. وعليه، طبقت أساليب جديدة للتحقق بحيث لم تؤثر تلك القيود على 
 صحة األرقام الواردة في البيانات المالية.

، تم تحديد مخزونات 2020 عام. وخالل محددة أعطاب أيباعتبارها صافية بعد اقتطاع  الموجوداتوتحدد قيمة  -74
ألف دوالر كندي  52بقيمة  ،المخزون الزائد من المطبوعاتالتخلص من بما في ذلك ، التي تعرضت ألعطاب المطبوعات

في بيان  "النفقات التشغيلية العامة" في بند تجدر  أُ لفترة و خالل تلك انفقة  التسويةشكل ت. و الموجوداتمن سجالت  وشطبت
 .المالي األداء

 : الممتلكات والمنشآت والمعدات5-2المالحظة 
ال وكذلك تلك ـفي مونترييكاو حتفظ بها في المقر الرئيسي لإلالمتكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات البنود تشمل  -75

 ،النسبة للمنظمةالمحتفظ بها في المكاتب اإلقليمية السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانيات للخدمات ب
 .والتصرف فيهاوتحديد موقعها المادي واستخدامها  حيازتهاتمارس المراقبة الكاملة على  حيث

معايير المحاسبية الدولية رسملتها في الحسابات وفقا لل تالتي تميقّدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات  -76
 .مللقطاع العا

 2020 الممتلكات والمنشآت والمعدات:
 )بآالف الدوالرات الكندية(

            

  

األثاث 
 يباتكوالتر 

معدات 
تكنولوجيا 
 المعلومات

المركبات 
 اآللية

الماكينات 
 والمعدات

تحسينات 
المباني 
 المستأجرة

سينات جارية حت
على المباني 

 المجموع المستأجرة
  774 13    36     762 5    900 1    633  263 5    180    1/1/2020التكلفة في 

  651     129     254     248      17     4    أصول مضافة

  425 14    165     016 6    196 2    633  231 5    184    31/12/2020التكلفة في 

 
 المتراكم تدني القيمة

 (405 7 )  (281 2 ) (249 1 ) (364  ) (380 3 ) (132  ) 1/1/2020في 

 (259 1 )  (528    ) (182    ) (77    ) (459    ) (13    ) القيمةتدني 

 المتراكم تدني القيمة
 (664 8 )  (809 2 ) (431 1 ) (441  ) (839 3 ) (145  ) 31/12/2020في 

 
               صافي المبلغ المرحل

  369 6    36     481 3    651     270  883 1    48    1/1/2020في 

31/12/2020    39    1 392  192     765    3 208     165    5 761  
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             2019الممتلكات والمنشآت والمعدات: 

             )بآالف الدوالرات الكندية(

  

األثاث 
 يباتكوالتر 

معدات 
تكنولوجيا 
 المعلومات

المركبات 
 اآللية

الماكينات 
 والمعدات

تحسينات 
المباني 
 المستأجرة

سينات جارية تح
على المباني 

 المجموع المستأجرة

  005 11    034 1    553 3    769 1    554     936 3    159    1/1/2019التكلفة في 

  945 3    36     209 2    131     141     406 1    21    أصول مضافة

 (141    )    (62   ) (79     )  أصول تحت التصرف

 (034 1 ) (034 1 )      أصول محولة

  774 13    36     762 5    900 1    633     263 5    180    31/12/2019التكلفة في 

 المتراكم تدني القيمة
 )613 6 (  )884 1 ( )070 1 ( )350  ( )191 3 ( )118  ( 31/12/2019في 

 (932    )  (397   ) (179    ) (74    ) (268    ) (14    ) تدني القيمة

  140        61     79     مبالغ تم التصرف فيها

 اإلهالك المتراكم
 )405 7 (  )281 2 ( )249 1 ( )363  ( )380 3 ( )132  ( 31/12/2019في 

 
               صافي المبلغ المرحل

  391 4    034 1    670 1    698     204     745     40    1/1/2019في 

31/12/2019    48    1 883     270     651    3 481     36    6 369  

 
استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد. وبدأت أغلبية الموظفين والعاملين  2020اقُتنيت بعض المعدات في عام  -77

سر التحول المفاجئ إلى العمل عن اإليكاو. وتيَّ العمل عن ُبعد َبْعَد فرض قيود على التنقل في العديد من أماكن تواجد 
سيما الحواسيب الشخصية التي اقُتنيت في األشهر األولى من عام  ُبعد بفضل زيادة استخدام أدوات المكاتب المتنقلة وال

يكاو وترد في الجدول أعاله المعدات المكتبية التي تجاوزت عتبة الرسملة. وبالرغم من أن معظم أماكن عمل اإل .2020
. وتم التخطيط بإحكام للتحقق ، فقد تقرر استغالل الحيز المكتبي بعد الجائحة2020لم يتم شغلها سوى جزئيا في عام 

المادي من األصول الثابتة واضُطلع بالتحقق بالرغم من القيود المفروضة على الحركة. ولم يتم كشف أي أعطاب في 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات.

 االلتزامات المتعلقة بعمليات االستئجار. 6المالحظة ترد في و  -78

. 2016في عام الحكومة الكندية واشترته . 1995في عام  La maison de l’OACIمبنى المقر الرئيسي وقد أنشئ  -79
م ل بأكمله العقارو   .30/11/2036حتى  1/12/2016من  سنة ابتداءً  20مدتها لفترة  إيجاربدون يكاو إلُمقدَّ

 في باريس بتكلفة أصلية قدرها  االقليمي عقار مكتب أوروبا وشمال األطلسي من في المائة 46يكاو اإلوتمتلك  -80
عقد إيجار مالي إسمي، يمثل في المائة من العقار فيخضع ل 54أما المبلغ المتبقي بنسبة  ،ألف دوالر كندي 1 145
يكاو . وتخضع المباني األخرى التابعة لإل1-3في المالحظة  لى النحو المبينكات المتعلقة بالخدمات العينية عار االشت

  .6 والمالحظة 1-3على النحو المبين أيضًا في المالحظة  لعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار إسمية

إليكاو وتمتلك اإليكاو أصواًل ُتصنف من قبيل التراث لما تحظى به من أهمية ثقافية أو تعليمية أو تاريخية. وقد حصلت ا -81
على هذه األصول التراثية عن طريق التبرعات المقدمة إليها من قبل الدول األعضاء والمؤسسات والشركات على مدار السنين. 
وال تحتفظ اإليكاو بهذه األصول بهدف إدرار أي فوائد اقتصادية أو خدمات ممكنة مستقباًل. ومن ثم فقد رأت اإليكاو عدم 

المالي. ومن بين األصول التراثية الهامة التي تمتلكها اإليكاو نماذج وطرازات أولية لطائرات وأعمال  الوضعإدراجها في بيانات 
 .فنية وأثاث وتركيبات ثابتة وكتب وخرائط وصور فوتوغرافية وسجالت ووثائق ذات قيمة تاريخية، وما إلى ذلك
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 : األصول غير المادية6-2المالحظة 
 .اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام منذ صول غير المادية المدونة قي الحساباتظهر الجدول التالي األيُ  -82

             2020األصول غير المادية" 
           )بآالف الدوالرات الكندية(

  
برمجيات 
 تم شراؤها

تراخيص 
 وحقوق 

يات تم برمج
تطويرها 

 داخلياً 

أصول 
 أخرى 

 غير مادية
 برمجيات

 المجموع التطوير قيد

  034 4    183 1    281     536     591     443 1   1/1/2020التكلفة في 

  320 1    523      352     7     438    أصول مضافة

 (72     ) (72     )     أصول معدلة

  282 5    634 1    281     888     598     881 1   31/12/2020التكلفة في 

 المتراكم  القيمة تدني
 (031 2 )  (281  ) (244  ) (353  ) (153 1 ) 1/1/2020في 

 (327  )   (121  ) (65    ) (141    ) أصول مستهلكة

 المتراكم  تدني القيمة
 (358 2 )  (281  ) (365  ) (419  ) (294 1 ) 31/12/2020في 

       

             صافي المبلغ المرحل

1/1/2020    290     237     292     1 183    2 003  

31/12/2020    588     179     522     1 634    2 923   
              

 
 

             2019:األصول غير المادية"
           )بآالف الدوالرات الكندية(

  
برمجيات 
 تم شراؤها

تراخيص 
 وحقوق 

يات تم برمج
تطويرها 

 داخلياً 

أصول 
 أخرى 

 غير مادية

 برمجيات
 قيد التطوير

 المجموع

  526 2     281     536     585     124 1   1/1/2019التكلفة في 

  508 1    183 1      6     319    أصول مضافة

  034 4    183 1    281     536     591     443 1   31/12/2019التكلفة في 

 المتراكم  تدني القيمة
 (826 1 )  (281  ) (155  ) (277  ) (113 1 ) 1/1/2019في 

 (205    )   (89    ) (76    ) (40      ) أصول مستهلكة

 المتراكم  تدني القيمة
 (031 2 )  (281  ) (244  ) (353  ) (153 1 ) 31/12/2019في 

       

             صافي المبلغ المرحل

1/1/2019    12     307     381       700  

31/12/2019    290     238     292     1 183    2 003  

 

 .2020عام ألي أعطاب خالل  اديةلم تتعرض أي أصول غير م -83
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 المالية  األدوات :7-2المالحظة 
  الماليةصول والخصوم األ 2-7-1

 :األدوات المالية الوارد موجزها في الجدول أدناه معرضة من حيثاإليكاو كانت في وقت إعداد التقرير  -84
 

2020 2019  
 بآالف الدوالرات الكندية

 343 180 302 580 النقد والمعادالت النقدية
 3 185 3 224 االستثمارات

 16 599 4 081 االشتراكات المقررة مستحقة القبض )الجارية(
 4 322 5 006 االشتراكات المقررة مستحقة القبض )غير الجارية(

 12 584 10 660 المستحقات والسلف )الجارية(
 312 259 المستحقات والسلف )غير الجارية(

 900 483 المستحقات األخرى 
 381 082 326 293 المجموع الفرعي لألصول المالية

 43 320 30 535 الحسابات المستحقة السداد وااللتزامات المتراكمة
 43 320 30 535 لاللتزامات الماليةالمجموع الفرعي 

 337 762 295 758 ةالعرض صافي –األدوات المالية 
 

 .ترد بإيجاز في الفقرات التالية ،من حيث األسواق واالئتمان والسيولةلمخاطر يكاو اإلوتتعرض  -85

 مخاطر السوق  2-7-2

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الالحقة لألدوات المالية المخاطر السوقية هي تلك المخاطر المتأتية من التقلبات في  -86
نظرا لتغيير األسعار في السوق. وتشمل مخاطر سعر صرف العملة األجنبية ومخاطر معدل الفائدة وغير ذلك من 

 تحصل على عائدات منسعر الصرف ومعدل الفائدة. فهي  المخاطر المرتبطة باألسعار. واإليكاو معرضة لمخاطر
شتراكات المقررة، والتبرعات والمساهمات في المشاريع وتتكبد نفقات بعمالت غير العمالت الوظيفية )الدوالر الكندي اال

 .نشطة التعاون الفني(ألألنشطة العادية والدوالر األمريكي ل

الحد األدنى، انتقلت  بالنسبة لألنشطة العادية، وسعيا من المنظمة إلى تقليص العرضة لتقلبات الدوالر األمريكي إلى -87
إلى نظام العملة المزدوجة حيث تدفع الدول األعضاء جزءا من اشتراكاتها بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر 

إبرام  ىالكندي حسب االحتياجات المنظورة من العملتين. ومع اعتماد هذا النظام تعتقد اإلدارة أنه لم تعد هناك حاجة إل
 .الدوالر األمريكي ألغراض الميزانية العامة، ألنه تم التخفيف إلى حد كبير من أثر سعر الصرف عقود تطلعية لشراء

تقيَّد األغلبية الساحقة من المساهمات والمصروفات الخاصة بالمشاريع بالدوالر  ،بالنسبة ألتشطة برنامج التعاون الفني -88
ي أو الدوالر األمريكي، دلتعاون الفني بعمالت غير الدوالر الكنالخاصة بمشاريع ا الشراءاألمريكي. وعندما تقيَّد أذون 

مدت سياسة لتغطية هذه ، اعتُ ةوفي الحاالت التي قد يكون فيها لتقلبات العملة أثر مادي على أداء المشاريع المالي
ارة في سعر الصرف حيث يتم شراء األموال بعملة االلتزامات وقت إصدار أوامر الشراء. ويعتبر الربح أو الخس المخاطر

 .ر الصرف الساري في تاريخ شراء األموالعدال للفارق بين سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة وسامع

في المائة( وبالدوالر األمريكي  26، تم قيد الرصيد النقدي والمعادالت النقدية واالستثمارات بالدوالر الكندي )31/12/2020في  -89
في المائة بالدوالر األمريكي حتى  78في المائة بالدوالر الكندي و 19العملتان األساسيتان في المنظمة )في المائة( وهما  72)

(. أما الموجودات بغير هاتين العملتين، فإن الهدف منها هو دعم األنشطة التشغيلية التي تنفذ بعمالت غير 31/12/2019
صول بالعمالت المحلية إلى أقصى حد ممكن عمليا. عالوة على ذلك، تقيد الدوالر الكندي. وتحتفظ اإليكاو بالحد األدنى من األ

في المائة بالدوالر األمريكي وهما العملتان األساسيتان للمنظمة،  50في المائة من االشتراكات المستحقة بالدوالر الكندي و 50
 .(31/12/2019ألمريكي في في المائة بالدوالر ا 51في المائة بالدوالر الكندي و 49) 31/12/2020وذلك في 

وكان من شأن ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي في تاريخ اإلبالغ أن يؤثر على قياس النقد واالستثمارات  -90
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المسجلة بعملة أجنبية وبالتالي يؤدي إلى زيادة أو نقصان في صافي األصول والفائض أو العجز بالمبلغ أدناه. ويستند 
في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي  في المائة 5الحساس إلى مفعول نسبة تغير قدرها هذا التحليل 

 .على األنشطة العادية وأنشطة برنامج التعاون الفني تباعا

 
 31/12/2019في  31/12/2020في  

 %5التغير + %5–التغير  %5التغير + %5–التغير  

 بآالف الدوالرات الكندية 
     األنشطة العادية

 2 857 (2 857) 2 459 (2 459) العملة أمريكية/كندية

 بآالف الدوالرات األمريكية 
     أنشطة برنامج التعاون الفني

 6 (6) 12 (12) العملة كندية/أمريكية
 

متوسط معدل الفائدة وأجل  1-2ة لخطر معدل الفائدة من خالل الودائع ألجل. وتتضمن المالحظة ضاإليكاو معر  -91
  .2020. وقد تقلصت معدالت الفائدة في عام 2020في عام  االستحقاقات

 المخاطر االئتمانية 2-7-3

المخاطر تتوزع أحد األصول في حوزة اإليكاو. و عن زامات من جانب نظير تالخطر االئتماني هو خطر عدم الوفاء باالل -92
 نظيرتعرض أي طرف مدى من إلدارة المخاطر يكاو اإلسياسات تحّد حيث على نطاق واسع يكاو إللاالئتمانية 

 .االئتمانيةلحد األدنى من الجودة وتتضمن مبادئ توجيهية ل للمخاطر االئتمانية

إلى الحد األدنى من خالل التأكد من  واالستثماراتيجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بالنقد و  -93
لدى المؤسسات المالية الرئيسية التي تحظى صناديق استثمارية شديدة التنوع والسيولة إيداع هذه األصول المالية في 

وذلك . االئتمانية بالمالءةمن قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون  عالٍ  استثماري  بتصنيف
 مع هدف اإليكاو الرئيسي من االستثمارات وهو الحفاظ على رأس المال. تماشيا

 

تعتبر اإليكاو أن  ،وعليهالحسابات المستحقة من الدول ذات السيادة.  ،في المقام األول ،وتشمل االشتراكات المستحقة -94
، لم يحدث 2020تعرضها للخطر االئتماني ضئيل جدا. فماعدا التأخر في دفع االشتراكات في آخر فصل من عام 

وترد تفاصيل االشتراكات أي أثر سلبي على التحصيل بصفة عامة بسبب الظروف االقتصادية الناتجة عن الحائحة. 
، ُتسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة 2-2المالحظة و  1 ةالحظ. وكما جاء في الم2-2المستحقة في المالحظة 

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

 السيولةمخاطر  2-7-3

تحمل مسؤولياتها المالية. وتسعى في السيولة هو الخطر المتمثل في عدم قدرة اإليكاو على الوفاء بالتزاماتها  مخاطر -95
كانت ودائع  31/12/2020سياسات اإليكاو االستثمارية إلى ضمان االستثمار في ودائع نقدية قصيرة األجل. وفي 

  
 التصنيف

 AA 
 التصنيف

A  المجموع غير مصنف إقليمي 
 بآالف الدوالرات الكندية  

 305 804 24 7 689 3 723 294 368 31/12/2020الرصيد في 
 346 365 8 6 831 3 691 335 835 31/12/2019الرصيد في 
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 229 274دوالرا كنديا كافية لتغطية الخصوم الجارية وقدرها  302 580النقدية والمعادالت النقدية، والبالغة اإليكاو 
 دوالرا كنديا. ويجري بانتظام رصد وضع السيولة لضمان تسوية جميع الخصوم قصيرة األجل في الوقت المناسب.

يتمثل الغرض منه في تقديم الُسلف ماليين دوالر أمريكي  8.0عالوة على ذلك، فإن صندوق رأس المال العامل والبالغ  -96
تسلم االشتراكات من الدول األعضاء عند الضرورة إلى الصندوق العام لتمويل االعتمادات المدرجة في الميزانية إلى حين 

األموال  ستثمروتأساس االستثمار المشترك وغيرها من الصناديق في الحاالت الخاصة. وتودع األموال في البنوك على 
 .غير الالزمة لتلبية االحتياجات الفورية في الودائع ألجل

األسواق  منماليين دوالر  3.0وفي حالة النقص الطارئ في الرصيد النقدي، فإن اإليكاو مخولة االقتراض في حدود  -97
وُيوفر المصرف الملكي الكندي  النقدي رهنا بالحصول على إذن مسبق من اللجنة المالية. التدفقالتجارية، لتغطية ثغرة 

(RBC) في إطار حزمة الخدمات التي يوفرها لإليكاو. ولحد اآلن لم يكن من  كندي والرماليين د 3,0رة خط ائتمان قد
 الضروري اللجوء إلى هذا الخيار من جانب اإليكاو.

 : المقبوضات المسبقة8-2المالحظة 

 تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي: -98

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 216 472 166 214 التبرعات المقدمة لمشروعات التعاون الفّني

 6 861 9 880 االشتراكات المقررة المستلمة مقدماً 

 19 092 13 066 السلف األخرى 

 242 425 189 160 الكلي المجموع

منها النفقات  اً مخصوم المقدمة المساهماتالتعاون الفّني  مشروعاتالمقدمة لبالتبرعات المتعلقة المسبقة تمثل المقبوضات  -99
ألف دوالر  7 723 بقيمة مدفوعات مسبقةوتشمل السلف األخرى (. (ه)و (د))انظر الجدولين  ةذات الصلة في نهاية السن

 المنشوراتدوالر كندي من مبيعات  ألف 1 224، ومبلغ الدول األعضاء ومن الشركات الخاصةمن  للتبرعات والهباتكندي 
وغيرها  اإليرادات المؤجلةو ، نشاطات صندوق دليل المفاتيح العامةمقابل الدول األعضاء من  دوالر كندي لفأ 2 310مبلغ و 

 من السلف.

 خصوم المتراكمةمستحقة الدفع والالحسابات : ال9-2المالحظة 

 :مما يلي المتراكمةالخصوم مستحقة الدفع و التكون الحسابات  -100

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 14 076 6 965 الخصوم المستحقة

 1 495 1 591 مستحقات الدفع للموظفين
 10 694 8 598 مستحقات الدفع التجارية

 7 135 13 381 مستحقات خطة استحقاقات الخدمات الطبية
 9 920  للجنة األوروبية للطيران المدنيمستحقات 

 43 320 30 535 المجموع

أما المستحقات ت بشأنها فواتير. دبضائع والخدمات التي ور ال مقابلمبالغ هي مستحقة الدفع إلى الموردين الالحسابات و  -101
. خالل الفترة والتي لم ترد عنها فواتيريكاو لإلفهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات التي تم تقديمها 

فهي أرصدة نقدية  اللجنة األوروبية للطيران المدنيلمستحقات كل من خطة استحقاقات الخدمات الطبية و وبالنسبة 
 (.1-2تحتفظ بها اإليكاو نيابًة عن الجهتين )انظر المالحظة 
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 الموظفين : استحقاقات10-2المالحظة 

دمة، واستحقاقات نهاية الخدمة فيما يتعلق الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخ مزاياتشمل التزامات  -102
رد في يو  .وغيرها من الحسابات قصيرة األجل العودة إلى الوطنباإلجازة السنوية، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة ب

 وية واستحقاقات العودة إلى الوطن.نالمالحظة وصف باستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واإلجازة الس

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

   التشكيلة:

 7 648 7 985 الجارية

 164 329 211 685 غير الجارية

 171 977 219 670  المجموع

 التزامات استحقاقات الموظفين تقييم 2-10-1

 التأمين الصحي واستحقاقات، العودة إلى الوطناء الخدمة، واستحقاقات اإلجازة السنوية و يقوم بتحديد استحقاقات انته -103
هذه االستحقاقات المتعلقة بالموظفين لموظفي المقر  وتستحدثون استشاريون مستقلون. أكتواريما بعد انتهاء الخدمة 

 .اإليكاولموظفي  الرئيسي والمكاتب اإلقليمية الذين يخضعون للنظام اإلداري 

االستحقاقات على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل  االستحقاقات األخرى للموظفينيكاو اإلوتحسب  -104
فيما يتعلق بإنهاء الخدمة. وهذه  فّنيالتعاون ال مشروعاتالتقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي 

، بل الشروط يكاولإلن األساسي واإلداري يغطيها النظاما ال فّنيالتعاون ال مشروعاتاالستحقاقات المتعلقة بموظفي 
 .فّنيالتعاون ال مشروعاتالمحددة في إطار 

 :2020وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة  -105

وتلك للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة )النقصان( الزيادة وتظهر االستخدام المدفوعات خالل السنة.  عمود عكسيو  -106
 :كالتالي وباستحقاقات الموظفين االخرى التابعة للخبراء الدوليين العودة إلى الوطنباستحقاقات و  باالجازة السنوية المتعلقة

 

 
التكاليف الجارية 

 للخدمات
 تكاليف 

 الفوائد
 مجموع
2020 

 مجموع
2019 

  
الرصيد االفتتاحي 

 االستخدام 1/1/2020في 

 الزيادة/
 )النقصان(

 الخسائر/
)المكاسب( 

 ةكتوارياأل 

الرصيد النهائي 
في 

31/12/2020 
 الكنديةبآالف الدوالرات   

خطة ما بعد التقاعد )التأمين 
 الصحي بعد انتهاء الخدمة(

621 144 (176 2) 948 8 055 38 448 189 

 12 986 1 800 1 062 (287) 10 411 اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

العودة –استحقاقات انتهاء الخدمة 
 إلى الوطن

805 14 (581) 272 1 (503) 993 14 

الموظفين بالنسبة باقي استحقاقات 
 للخبراء الدوليين

140 2 (155) 258 - 243 2 

 219 670 39 352 11 540 (3 199) 171 977 الكليمجموع ال
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 بآالف الدوالرات الكندية 
 9 536 8 948 2 768 6 180 التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة

 904 1 062 200 853 االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
مستحقات العودة إلى  –نهاية الخدمة 

 الوطن
000 1 272 272 1 165 1 

 (9) 258  258 استحقاقات الموظفين األخرى 
 11 596 11 540 3 240 8 300 المجموع الكلي

 
 

 ة كالتالي:كتوارياأل (المكاسب) الخسائر كانت، المقارنةألغراض 
 2020 2019 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 3 611 38 055 التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة
 992 1 800 االجازة السنوية –نهاية الخدمة 
 897 (503) مستحقات العودة إلى الوطن –نهاية الخدمة 

 5 500 39 352  الكّليالمجموع 

ضافة باإل العودة إلى الوطنو السنوية  اإلجازاتاستحقاقات عن  ةالناتج ةكتوارياأل الخسائر/للمكاسبجمالية تبلغ القيمة اإل -107
 12 579 ما مجموعه لى تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمين بعد انتهاء الخدمةإ

 .الدائم الصندوق  ضمن مصاريفدرج وتُ  (2019في عام  اً كندي اً دوالر  13 494) 2020دوالرًا كنديًا في عام 

 تحليل الحساسية — استحقاقات الموظفينالتزامات  2-10-2

 استحقاقات الموظفين.تعلق بالتزامات مالمعدل الخصم ليرد في الجدول التالي تحليل الحساسية  -108

 في  ٪1زيادة بنسبة  
 معدل الخصم

في  ٪1تراجع بنسبة 
 معدل الخصم

 بآالف الدوالرات الكندية 
 1.233 (952) تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدةاآلثار: 
 52.043 (38.668) التزام االستحقاقات المتجمعةاآلثار: 
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النحو المبين ذلك على و طب األسنان، طب و االتجاهات المتعلقة باللحساسية لمعدالت ايرد في الجدول التالي تحليل  -109
 .)التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة( ما بعد التقاعد ة، فيما يتعلق بخط4-10-2في المالحظة 

 في  ٪1زيادة بنسبة  
 االتجاهاتمعدل 

 في ٪1تراجع بنسبة 
 االتجاهاتمعدل 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 (2.099) 2.911 تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدةاآلثار: 
 (34.936) 45.900 التزام االستحقاقات المتجمعةاآلثار: 

 
 

النحو المبين في المالحظة  ىعلوذلك ، تايلوفمعدل اجدول بافتراضات يرد في الجدول التالي تحليل الحساسية المتعلقة  -110
 ما بعد التقاعد. ة، فيما يتعلق بخط2-10-4

 جدولأبعد في سنة  
 الوفيات معدل

سنة أقرب في جدول 
 الوفياتمعدل 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 (439) 452 الخدمات الجارية + تكلفة الفائدةتكلفة 

 (9.342) 9.646 التزام االستحقاقات المتجمعة
 

 2021التكلفة المتوقعة خالل عام  2-10-3
، دوالر كنديألف  5 742إلى  2021لعام االستحقاقات المحددة  ةخطاإليكاو في مساهمة قيمة توقع أن تصل يُ  -111

 .2021عام إلى مدفوعات االستحقاقات المتوقعة ل استناداً تحددت هذه القيمة  وقد

 

 ما بعد التقاعد ةخط
)التأمين الصحي 
 بعد انتهاء الخدمة(

 –انتهاء الخدمة 
 السنوية اإلجازات

مستحقات انتهاء الخدمة 
 المجموع لى الوطنإالعودة  –

 بآالف الدوالرات الكندية 
المتوقعة المساهمات 
 2020خالل عام 

549 2 156 1 037 2 742 5  

 

 ةكتوارياالفتراضات واألساليب األ  2-10-4

ون في تقييم نهاية كتواريفي كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء األيكاو اإلتقوم  -112
استحقاقات ما بعد فيما يخص استحقاقات ما بعد الخدمة )يكاو اإلالسنة لتحديد متطلبات النفقات واالشتراكات لخطط 

ة في البيانات كتوارييجب الكشف عن االفتراضات األو  .(واالستحقاقات األخرى المتعلقة بانتهاء الخدمة .انتهاء الخدمة
 .بالقيمة المطلقة أكتواري باالضافة الى ذلك، يجب الكشف عن كل افتراض  .39المحاسبي  المالية وفقًا للمعيار

واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات استحقاقات استخدام االفتراضات  تمّ و 
  .31/12/2020في يكاو اإلاصة بالخ الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة
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 االفتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة: طريقة التكلفة االئتمانية للوحدة المتوقعة موزعة  الطريقة األكتوارية
السن الذي يكون فيه الموظف مؤهاًل تمامًا  حتىبالتناسب على سنوات الخدمة، 

 للمستحقات التقاعدية.
 (.31/12/2019في التقييم الذي ُأجري في  ٪1.85والتمويل ) المحاسبة ألغراض ٪1.2 سعر الخصم

التكاليف  تمعدالت اتجاها
 الطبية والمتعلقة بطب األسنان

إلى  ٪8الرعاية الصحية من متطلبات تتراوح الزيادات المفترضة في األدوية وغيرها من 
ت الزيادة السنوية غسنة، وبل 20( خالل فترة 31/12/2019في  %4إلى  8%) 3.5٪

 (.31/12/2019في  %4سنة ) 20خالل  ٪3.5طب األسنان ل
 ال ينطبق. العائدات المتوقعة من األصول

 بالنسبة للتقييم السابق(. 1.308دوالر كندي ) 1.278دوالر أمريكي مقابل  1.00 سعر الصرف المستخدم
تكاليف المطالبات الطبية 

 والمتعلقة بطب األسنان
فإن متوسط التكاليف السنوية للشخص حسب تجربة اإليكاو الحالية مع المتقاعدين، 

ألف دوالر  0.4ن ا بيألف دوالر كندي بالنسبة لألدوية وم 2,7تبلغ  60الواحد في سن 
 7.6ألف دوالر كندي إلى  0.6ن ا بيألف دوالر كندي لطب االسنان وم 1.7كندي إلى 

 آالف دوالر كندي لخدمات الرعاية الصحية األخرى.
وتكاليف تغير التكاليف الطبية 

 طب األسنان حسب السن
 ٪0نزواًل حتى  59إلى  40في سن  ٪5.8تتراوح الزيادة السنوية لألدوية في كندا بين 

نزواًل  59حتى سن  ٪2.0وما فوق. وبالنسبة للرعاية الصحية في كندا، من  85في سن 
 ٪2.7بين  الرعاية الصحية خارج كندا فتتراوحفما فوق. أما  85في سن  ٪0.75حتى 

 ،فما فوق. وفيما يخص الرعاية الصحية لألسنان 90في سن  ٪0نزواًل حتى  40في سن 
بالنسبة  65في السنة. خفض تكاليف األدوية في سن  ٪0.5فنفترص أنها تتناقص بنسبة 

 (.2019في  ٪65) ٪65عامة في كندا، الطبية الخطة اللألشخاص الذين تشملهم 
(. ويبلغ 2019دوالر أمريكي في  31.60ر أمريكي لكل شهادة شهريًا )دوال 32.22 التكاليف اإلدارية السنوية

 (.2019في عام  ٪2.5سنويا ) ٪2معدل التضخم 
في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في المرجح بين المشاركين جدول معدل الوفيات  جدول معدل الوفيات

 لعام التقاعدية الكنديينمعدل وفيات أصحاب المعاشات ) 2017األمم المتحدة لعام 

، معدل وفيات أصحاب المعاشات التقاعدية الكنديين -مشفوعا بجدول التوقعات  2014
 .(31/12/2019التقدير المستخدم في  – كسنة أساسية 2017

لعام تختلف افتراضات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  الخطة االنسحاب منمعدالت 
 .2019حسب فئة الخدمات العامة مقابل الفئة الفنية وذلك اعتبارًا من  2019

لعام تختلف افتراضات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  سن التقاعد
 .2019حسب فئة الخدمات العامة مقابل الفئة الفنية وذلك اعتبارًا من  2019

(. ُيفترض أن تكون الزوجات أصغر سنًا من أزواجهن 2019في عام  ٪60) ٪60 التقاعدتغطية الم ـعالين عند 
 أطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد. البخمس سنوات. 

 االفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن:
الوطن: تمثل الطريقة األكتوارية قيمة المستحقات المقبلة اإلجازة السنوية ومنحة العودة إلى  الطريقة األكتوارية

 مع توقعات الرواتب.
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 .(2019في عام  ٪1.85في السنة ) ٪1.2 معدل الخصم
 سنويًا. ٪2.50 زيادة الرواتب

صافي االستحقاق في رصيد 
 اإلجازة السنوية

الخدمة وأكثر، سنة من  35للسنوات البالغة )صفر(  0إلى أيام خالل السنة األولى  8من 
 كحد أقصى. اً يوم 60

بسبب  االنسحاب من الخطة
 المغادرة الطوعية

 (.2019في عام  10٪) 10٪

نقل المتاع عند العودة إلى 
 الوطن

 من ذوي الحق  ةسر أفراد أ هدوالر أمريكي لكل موظف معألف  18.9
 .من ذوي الحقأسرة  فرادليس معه أوالر أمريكي لكل موظف ألف د 13.7و

 لكل سنة تالية.  ٪2.50 ةبنسبمع زيادة سنوية 
 للسنة. ٪2.5آالف دوالر كندي للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  6.0 تكاليف السفر

 
معدل السندات الحكومية الكندية لخفض الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين. وفي بعض الواليات يكاو اإلوتستخدم  -113

من سندات  أكثرالقضائية، ال يوجد سوق شديد النشاط بالنسبة للسندات الحكومية أو أن السندات الحكومية تشكل خطورة 
إلى مالءمة، ألنه أقرب  أكثرالشركات  اتدل سندعالية. وفي هذه الحاالت، يكون استخدام معلالشركات ذات الجودة ا

 ،يكاواإلفي هذه المسألة وتبين أنه في حالة يكاو ون التابعون لإلكتواريالمعدل الخالي من المخاطر. وقد نظر الخبراء األ
 88الفقرة الشركات وذلك لالسباب الواردة في  اتمالءمة مقارنة بمعدل سند أكثر ةالحكومي اتيعتبر استخدام معدل السند

ونظرا لوجود سوق شديد النشاط فيما يخص السندات الحكومية في كندا. وبناء عليه، لم تتوقف  39من المعيار المحاسبي 
 :يلي حديدا بماتوقامت اإليكاو  .عن استخدام معدل السندات الحكومية لخفض الخصوميكاو اإل

 الخاصة بالخدمات في الماضي( باالستناد إلى  حدَّدت معدالت الخصم اللتزام االستحقاقات المحددة )الخصوم
 نهج منحنى العائد، باستخدام العوائد على سندات الحكومة الكندية وتوقعات التدفق النقدي لخطط اإليكاو؛

  حدَّدت تكاليف الخدمة )الخصوم من المزايا التي يتوقع كسبها السنة المقبلة( والفائدة عن الخصوم، باستخدام
 التي أعدت اللتزام االستحقاقات المحددة(. ذات معدالت الخصم

في المائة في  1.85مقابل  31/12/2020في في المائة  2.الت الخصم، على هذا األساس، دوبلغت نسبة مع
31/12/2019. 

لمعدالت أحدث استقصاء إلى  ةشار ات( مع اإلهاختيار الزيادات المفترضة في التكاليف الطبية )معدالت االتجايجري  -114
لخطط بالدى األمم المتحدة المتعلقة  يكاو، واالفتراضات االقتصاديةين لدى اإلكتواريللخبراء األات الطبية العالمية هاالتجا

مين الصحي بعد انتهاء الخدمة، أالت ةخطوفيما يتعلق بالطويل. دوم في األجل ن تألمتقاعدين والزيادات التي يتوقع الطبية ل
لتكاليف الرعاية الصحية بالنسبة لألدوية من  31/12/2020الذي ُأجري في  تقييمبشأن الر ن معدالت االتجاه لم تتغيإف

خدمات الرعاية الصحية ( و 2021في المائة في عام  8.0إلى  2020في المائة في عام  7.5)تم تسويتها من  2الفئة 
(، كما تمت مراجعة 2021المائة في عام في  7.5إلى  2020م في المائة في عا 8.0)تم تسويتها من  5و 4الفئتين من 

في المائة، في حين  3.5في المائة إلى  4.0معدالت االتجاه النهائية للتكاليف الخاصة بجميع الفئات نحو التخفيض من 
 .ب بدون تغيير2أ و2و 2ظل معدل االتجاه ألنواع الرعاية الصحية األخرى بالنسبة للفئات 

هذه تتحدد . و بعد انتهاء الخدمة مين الصحيأالت خطة االفتراضات الرئيسية لتقييم تشكل التكاليف الطبية أحدو  -115
ات الطبية التاريخية، والتعديالت هلمعدالت االتجاوفقًا مع تعديلها يكاو إلل ةتجرب أحدث إلى ةشار االفتراضات مع اإل

تغيرت فقد ، بعد انتهاء الخدمةمين الصحي وفيما يتعلق بتقييم خطة التأ. التقدم في العمربسبب  االستفادةالمتوقعة في 
مين بشأن التأيكاو المتوقعة في جدول االفتراضات أعاله. وتستند مطالبات اإلوفقًا للتفاصيل الواردة  ،التكاليف الطبية

ييم التالية لتاريخ التق ةإلى السنمقّومة ، كمتوسط إلى ما متوسطه ثالث سنوات من المطالباتالصحي بعد انتهاء الخدمة 
وبسبب األثر الشديد للجائحة على  في تاريخ التقييم. الدوالر الكنديفوري للدوالر األمريكي/الصرف الإلى سعر ُمعّدلة و 
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، بعد تسويتها على أساس 31/12/2019، تقرر استخدام تكاليف المطالبات في 2020المطالبات خالل عام 
اعتقاد سائد بأن دراسة السنة السابقة سوف تتيح تقديرا أفضل االتجاهات وسعر صرف الدوالر األمريكي/الكندي. وهناك 

 أثر إيجابي. 2020لمدفوعات االستحقاقات على المدى البعيد. وكان لقيمة الدوالر الكندي مقابل األمريكي طوال عام 

 %2.5من  لسابقةتم تقليص معدل التضخم المنطبق على الرسوم اإلدارية المدفوعة لمدير الخطة في تقييم السنوات ا -116
وقد اعتمدت اإليكاو معدل التضخم هذا الذي استحدثه الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية . %2في المائة إلى 

كي تطبق على خطط التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة التي أعدت االفتراضات إحدى لموظفي األمم المتحدة. وهذه 
 .بموجب نهج التقييم المنسق لألمم المتحدة

وظلت جميع االفتراضات االقتصادية الرئيسية األخرى على حالها مقارنة باالفتراضات التي تمخض عنها تقييم السنة  -117
وبالرغم من أن سعر الصرف ال يشكل افتراضا في حد ذاته، إال أنه يؤدي دورا رئيسيا في التقييم. وُيستخدم . السابقة

لتحويل تكاليف عالج طب األسنان من الدوالر  31/12/2020ى سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة حت
األمريكي إلى الدوالر الكندي. وبالمثل ُيستخدم سعر الصرف لتحويل الرواتب إلى الدوالر الكندي بالنسبة لمنحة العودة 

 .إلى الوطن واإلجازة السنوية. وال يتضمن التقييم أي توقعات لتغيير مقبل في أسعار الصرف هذه

عالوة على االفتراضات االقتصادية، يستند التقييم إلى الفرضيات الديموغرافية التي تعكس التغيير السكاني مع مرور  -118
، اعتمدت اإليكاو جدول الوفيات للعدد المرجح للمشاركين في التأمين الصحي 31/12/2020الزمن. وبالنسبة لتقييم 

فوعا بجدول األمم المتحدة للتوقعات، وذلك في إطار الجهود الرامية مش 2017بعد انتهاء الخدمة باألمم المتحدة لعام 
أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة  2020إلى تنسيق نهج التقييم بين كيانات منظمة األمم المتحدة. وفي مارس 

. ولحد اآلن، فإن الجائحة في كندا 2019جد في عام تالجائحة على الصعيد العالمي بعد تفشي فيروس كورونا المس
على الوفيات على اقترنت بموجتين متتابعتين من الوفيات المرتبطة بالفيروس. ولم ُيعرف بعد األثر الصافي للجائحة 

لقاح وذلك بسبب عدم اليقين الذي يحيط بفعالية تدابير االحتواء، وتطور أساليب العالج وال ،المديين القصير والطويل
وعلى هذا األساس فإننا لم نغير رأينا بشأن المعدالت األساسية للوفيات وكذا أثرها على تطور ومدى اآلثار الحانبية. 

متوسط العمر المتوقع، ولم نعمد إلى مراجعة افتراضات الوفيات نتيجة للجائحة. بيد أن الجائحة سوف تؤثر على نتائج 
 .وفيات الفعلية والمتوقعةالتقييمات المقبلة نظرا للفرق بين ال

 4أو الفئة  2في خطة المزايا الطبية سيختارون الفئة  1استنادا إلى أنماط االنتقاء المحدثة، فإن المشاركين من الفئة  -119
في المائة على التوالي، في وقت التقاعد ضمن  8في المائة و 17، والمائةفي  75باحتماالت تصل إلى  5أو الفئة 

في المائة على التوالي، وهي االفتراضات  5في المائة و 5في المائة و 90. وتغيرت االفتراضات من 2020تقييم عام 
 .2019التي استخدمت في تقييم 

لكل أسرة/موظف  13 18/000 000فإن كلفة نقل األمتعة الشخصية وقدرها  ،31/12/2020بالنسبة لتقييم  -120
 في المائة كل سنة لتصل إلى  2.5ت بفعل التضخم بنسبة زاد 2018متزوج تباعا ابتداء من نوفمبر  غير

تكاليف العودة إلى الوطن بعد نهاية التاريخي لمتوسط الدوالر أمريكي على التوالي. واستنادا إلى  13 18/658 911
 6 005مع تسوية التضخم العام، افترض أن كلفة سعر العودة إلى الوطن تصل إلى  2018إلى  2013الخدمة من 

 .في المائة بفعل التضخم 2.5. وزادت بنسبة 2020دوالرات أمريكية لكل موظف لعام 

تشهد  وظلت جميع االفتراضات الديموغرافية الرئيبسية األخرى على حالها مقارنة بتلك المستخدمة في التقييم السابق. ولم -121
أي تغيير عن تلك المستخدمة في التقييم السابق. كما ظلت البنود الرئيسية للخطة  ياألساليب االكتوارية في التقييم الحال

 .متسقة مع مثيالتها في التقييم السابق
 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 2-10-5

أنه يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية ب المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة صندوق اللوائح  تفيد -122
مجلس المعاشات دأب مرة على األقل كل ثالث سنوات. و  كتواري يجريه للصندوق الخبير االستشاري األ أكتواري تقييم 

كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي للتقييم  أكتواري إجراء تقييم  علىالتقاعدية 
 .هو تحديد ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات التقاعدية ستكفي للوفاء بالتزاماته ري كتوااأل
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جمعية العامة لألمم المتحدة، حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفتجاه يكاو المالي لإللتزام االويتألف  -123
من  أي حصةإلى جانب  (للمنظمات األعضاء، ٪15.8و للمشاركين ٪7.9بة ويتمثل في الوقت الحالي في نس)

في حال  فقطهذه  كتواري وتسدد مدفوعات العجز األ لصندوق.لوائح امن  26 المادةبموجب  كتواري مدفوعات العجز األ
استنادًا  كتواري ، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة لمدفوعات العجز األ26تطبيق الجمعية العامة لألمم المتحدة للمادة 

على كل منظمة عضو أن تساهم في تغطية العجز بمبلغ  يجبة للصندوق بتاريخ التقييم. و كتواريلى تقدير للكفاية األإ
 كل منها خالل فترة الثالث سنوات التي تسبق تاريخ التقييم.  اشتراكاتيتناسب مع مجموع 

وقد استعان الصندوق ببيانات المشاركة اعتبارا من  .31/12/2019أكتواري في  تقييمآخر تم االنتهاء من  -124
 . 2020إلعداد بياناته المالية لعام  31/12/2020إلى  31/12/2019

ة، كتوارية بالمقارنة مع الخصوم األكتوارينسبة ممولة من األصول األ عن 31/7/2019اعتبارا من  كتواري األ التقييمأسفر  -125
وكانت . (2017في تقييم عام  %139.2) ٪144.2 عاشات التقاعدية مستقباًل، تبلغعلى افتراض عدم إجراء تسويات للم

 ُأخذ النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين االعتبار. عندما( 2017في تقييم عام  ٪102,7) %107,1 نسبة التمويل

، لمدفوعات 31/12/2019حاجة، اعتبارًا من ال أنه  كتواري ة للصندوق، استنتج الخبير األكتواريالكفاية األ تقييمبعد  -126
ة لجميع كتوارية لألصول فاقت القيمة األكتواريإذ أن القيمة األ ،لصندوق ا لوائحمن  26بموجب المادة  كتواري العجز األ

القيمة األكتوارية لجميع  أيضاً  بمقتضى الخطة. وعالوة على ذلك، فقد فاقت القيمة السوقية لألصولالخصوم المستحقة 
 .26المادة  أحكاملى إ العامةعداد هذا التقرير، لم تستند الجمعية إ في تاريخ التقييم. وفي وقت الخصوم المستحقة 

المعاشات التقاعدية  ةالجاري أو بسبب إنهاء خطتشغيل ثناء الأتواري، سواء عجز أكبسبب  26المادة التذرع بفي حال  -127
ن مدفوعات العجز المطلوبة من كل منظمه عضو إ، فالمشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةلصندوق ل

المساهمات المدفوعة للصندوق خالل السنوات الثالث في إجمالي مساهمة تلك المنظمة العضو  ةأساس نسب ىستقوم عل
 المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة السابقة لتاريخ التقييم. وبلغ مجموع المساهمات المدفوعة للصندوق 

أمريكي، أسهمت اإليكاو فيها  دوالر ماليين 7 546.92 .(2019و 2018و 2017خالل السنوات الثالث السابقة )
 .٪0.77بنسبة 

 األمم المتحدة لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفيليكاو اإلالتي دفعتها ، بلغت االشتراكات 2020وخالل سنة  -128
 مليون  26.9عادل أو ما يمليون دوالر أمريكي  2.3مليون دوالر كندي ) 26.7ما يعادل أو مليون دوالر أمريكي،  19.9

 .ذاته على المستوى  2021 في عام المستحقة ومن المتوقع أن تكون االشتراكات. (2019في عام  دوالر كندي
من مجلس صندوق المعاشات ة مؤكدة توصي ىالصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بناء عل ةعضويتتقرر  -129

من مجموع أصول الصندوق في تاريخ  ةحصة تناسبيالمنتهية عضويتها في الصندوق إلى المنظمة وُتسدد  التقاعدية.
بترتيب  عمالً وذلك ندوق في ذلك التاريخ، حصرية لموظفيها الذين كانوا مشاركين في الصكمستحقات  العضويةإنهاء 

المبلغ والصندوق. ويحدد مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  ةمنظمالبين متفق عليه 
ي جزء أالمبلغ درج في هذا ال يُ و ؛ عضوية المنظمةق في تاريخ إنهاء و كتواري ألصول وخصوم الصندأإلى تقييم  استناداً 

 .هتزاماتالعن  يزيدالصندوق من أصول 

يجري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم  -130
يمكن ، و لى مجلس الصندوق. وينشر الصندوق تقارير ربع سنوية عن استثماراتهإالمراجعة السنوي  المتحدة ويقدم تقرير

 .www.unjspf.orgنترنت طالع على هذه التقارير بزيارة موقع الصندوق المشترك المذكور على اإلاال

  

http://www.unjspf.org/
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 ةترتيبات الضمان االجتماعي للموظفين بموجب عقود الخدم 2-10-6

أن  غير .على أساس األحكام والشروط المحلية االجتماعيعقود الخدمة التمتع بالضمان بموجب يكاو اإل للعاملين فييحّق  -131
ترتيبات التأمين االجتماعي  فيول دخاالجتماعي بموجب عقود الخدمة. ويمكن الللضمان ضع أي ترتيبات عالمية ت لميكاو اإل

 خاصاالجتماعي أو المخططات المحلية الخاصة أو كتعويض نقدي لمخطط للضمان إما عن طريق النظام الوطني 
تشريعات العمل المحلية شرطًا أساسيًا من شروط عقد بما يتماشى مع اجتماعي مناسب ضمان . ويعتبر توفير بالموظف

 .للموظفين العاديةحق لهم التمتع باالستحقاقات وال ييكاو اإلمن موظفي  الخدمةعقود العاملون بموجب الخدمة. وال يـُعتبر 

 الخدمات والحكومات مقدمة قدةالحكومات المتعامستحقات  :11-2المالحظة 

بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة الخدمات يكاو اإلمن الحكومات المتعاقدة تقوم  مقررةتشمل المستحقات مبالغ  -132
ينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة و الدنمارك وآيسلندا،  معالتمويل المشترك  يبموجب اتفاق

بالنيابة عن الحكومات مقدمة الخدمات بموجب يكاو اإل ُتحصلهاالخدمات. ويشمل االلتزام أيضا رسوم االستخدام التي 
 سي.لاألطمال التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق ش

 (المتراكمصافي العجز صافي األصول ) :12-2المالحظة 
هي الفائدة المتبقية في الختامية األرصدة . واحتياطات المنظمة في آخر السنة المتراكمالعجز يتضمن صول ألصافي اإن  -133

  .واالحتياطات في البيان الثالث المتراكمتظهر التغييرات في العجز و بعد اقتطاع جميع خصومها. يكاو اإلالعائدة الى األصول 
 من:حتياطات الاتتألف  -134

 2020 2019 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   النشاطات العادية
 االعتمادات المرحلة )البيان الخامس(

 عجز االحتياطي من فارق سعر الصرف غير المحقق
488 33 

(594 4) 
666 23 

(428 4) 
المكاسب/)الخسائر( األكتوارية المتراكمة المتعلقة باستحقاقات 

 (2-10-2الخدمة )المالحظة التأمين الصحي بعد انتهاء 
(801 72) (746 34) 

 6 229 5 903 االحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
 12 142 7 823 الفائض المقيد للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

 237 237 المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز
 (944 28) 100 3 

 7 7 نشاطات مشروعات التعاون الفّني
 3 107 (28 935) المجموع

طروحة في سعر الصرف مفروق ير المحققة أرباح وخسائر غير محققة على األصول و للفروق غيمّثل العجز االحتياطي  -135
 تحقيق األصول الموازية.انتظارًا ل جانباً 

من  3-7 للمادة وفقاً  اإليراداتالفرعي لتحقيق  دوالر كندي في االحتياطي التشغيلي للصندوق ألف  5 903 ُأدرج مبلغ -136
 .C-DEC 190/5 وقرار المجلس الماليالنظام 

 مبلغًا قدره لصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ، يشمل الفائض المقيد ل34-40العمومية إلى قرار الجمعية  ةشار باإل -137
ميزانية لتمويل  الذي يدفع مرة واحدة والمخصصدوالر كندي ألف  4 700متبقيا من مبلغ  ألف دوالر كندي 3 133

ألف دوالر كندي ُخصص  4 690، عالوة على مبلغ آخر قدره 2022-2020ة يللفترة الثالثالبرنامج العادي 
 .؛ إلى جانب الصناديق الجانبية للحماية من مخاطر عجز الميزانية نتيجة للجائحةالجاريةالخاصة للمشروعات 
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تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  فّنيالتعاون ال مشروعاتأنشطة  وتتضمن احتياطيات -138
 . )الدوالر الكندي( عملة اإلبالغب فّنيالتعاون ال مشروعاتأنشطة 

 : اإليرادات والنفقات3حظة الالم
 الخدمات العينية –: التبرعات 1-3المالحظة: 

 والمنظمة من جهة والسنغال، وتايلند والمكسيك كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبيروحوبموجب اتفاقات منفصلة بين  -139
، تتعهد هذه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف إيجار المباني الواقعة في بلدانها. وال تسجل من جهة أخرى 

 .االشتراكات العينية في الحسابات، غير أنها ترد لغرض اإلعالم في المالحظات أدناه

وفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة لألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب  -140
 القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:

 2020 2019 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 25 179 24 773 كندا
 115 137 مصر
 747 783 فرنسا
 825 842 بيرو

 270 336 السنغال
 2 489 2 502 تايلند

 29 625 29 373 المجموع

 من تكاليف التشغيل والصيانة فضالً  ٪80، وتتحمل اإليكاو دون إيجارتقدم الحكومة الكندية المبني الخاص بالمقر إلى  -141
 1 845المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  العينيةتتضمن المساهمة كما . العقاريةمن الضرائب  ٪100عن 
 برج بيل( من حكومة كيبيك لتوفير المباني في 2019 في عام دوالر كندي ألف 1 899) دوالر كندي ألف

(Bell Tower) فّنيإلدارة التعاون الم ال والمقدّ ـفي مونتري. 

بمبلغ  2020قّدم حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي في مدينة مكسيكو. وُقّدرت المساهمة في عام ت كما -142
 .في بيان األداء المالي في اإليرادات وُأدرج هذا المبلغ( 2019ألف دوالر كندي في عام  429) دوالر كندي ألف 440

ألف  8 646وُتقّدر قيمة هذه المساهمات بمبلغ لألنشطة العادية.  مجاناً خدمات الموظفين والسفر  الدول أيضا موتقدّ  -143
 .(2019ألف دوالر كندي في عام  8 110) 2020دوالر كندي في عام 

 : اإليرادات 2-3المالحظة 

تلك التي نّفذت خالل  فّنيالتعاون ال مشروعاتيتضمن المصدر الرئيسي لاليرادات المدونة خالل السنة االشتراكات ل -144
واالشتراكات المقررة. ويتم تحصيل االشتراكات المقررة جزئيًا بالدوالرات  والجدول )ج(( 3-5)انظر المالحظة  السنة

 يلي: االيرادات المدونة خالل السنة ماالكندية وبالدوالرات األمريكية لتمويل جزء كبير من االعتمادات. وتضمنت 
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 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 96 181 91 970 اشتراكات الدول حسبما قررتها الجمعية العمومية

 115 (12) ندوق رأس المال العاملالتسوية بالنسبة لص
 12 287 9 946 فروق أسعار الصرف *

 1 241 1 145 نقص )زيادة( الخصم المتراكم على المستحقات طويلة األجل

 109 824 103 049 المجموع

وجمهورية  2017إلى اإليكاو في  تافية من دولتين عضوين جديدتين )توفالو التي انضمنضمع تحصيل االشتراكات اإل *
يين دوالر أمريكي في مال 8وق رأس المال العامل، تجاوز رصيد هذا الصندوق د( في صن2019الدومينيكان في عام 

 ماليين دوالر أمريكي. 8)بداية الفترة الثالثية الجديدة( إلعادة الرصيد إلى  2020عام وأجريت تسوية في  .2019نهاية 
المستخدم الصرف درجة في الميزانية بسعر مقررة المُ الاالشتراكات بين  ة )سلبية(يجابيإ تمثل فروق أسعار الصرف فروقاً  **

 المقررة.ات االشتراكوسعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة عند تحصيل  في الميزانية

 :لتحقيق اإليراداتفيما يلي تفاصيل األنشطة األخرى  -145

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 6 029 5 304 التدريب/عمليات التقييم والدورات ورسوم العضوية

 5 160 4 465 مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة
 3 115 2 832 خدمات الوفود

 3 003 2 618 الخطرةرسوم تراخيص البضائع 

 1 474 1 467 إتاوات المطبوعات 

 408 391 منتجات اإللكترونية الرقميةالمواقع الشبكية وال
 870  990 رسم االشتراك/االستخدامرسم 

 620 634 منح التراخيص 

 3 115 313 األحداث والندوات بما في ذلك الرعاية 

 409 200 مبيعات السوق الحرة

 746 72 الدوريات/مبيعات اإلعالنات ذات المحتوى الرقمي

 876 347 أنشطة أخرى 

 25 395 19 633 المجموع 

والتدريب، حيث تم إلغاء أو تأجيل كل  األحداثسيما  الكان للجائحة أثر سلبي على األنشطة األخرى المدرة للدخل، و 
 بالوسائل االفتراضية إلى حد كبير.تتم  واألحداثاألحداث الحضورية. وكانت اإليرادات من التدريب 

تشمل اإليرادات من المساهمات الطوعية التبرعات غير المشروطة المدفوعة نقدا واإليرادات التدريجية المقيدة كتبرعات  -146
شتراكات بعد مشروطة، بينما يجري تنفيذ المشاريع والوفاء بالشروط. وُيعزى النقص الحاد إلى تدني المستوى العام لال

 تفشي الجائحة فضال عن تأجيل بعض األنشطة التنفيذية للمشاريع بسبب القيود المقترنة بالجائحة.

والمسؤولية المقابلة في وقت التوقيع على االتفاق.  المستحق القبضللتبرعات المشروطة، ال تقيّ ُد اإليكاو المبلغ  ةبالنسب
ة المانحة الوفاء بالشروط وبالتالي قابلية األقساط المتبقية للسداد. وحتى تاريخ المبالغ إال حينما تؤكد الجهتلك تسجل  وال

ألف يورو  1 064اإلبالغ، ووفقا التفاق االشتراك الموقع مع االتحاد األوروبي، يمكن المطالبة بمبلغ إضافي أقصاه 
 ألف دوالر كندي( كتمويل مسبق للمشروع. 1 668يقابل  )ما
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 األخرى ما يلي: وتشمل اإليرادات -147

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 62 1 855 الصرف* األرباح من سعر

 924 1 235 رسوم الخدمات
 2 267 798 **من الفوائد إيرادات

 506 529 إيرادات أخرى 
 3 760 4 417 المجموع

التي كانت مسجلة تقييم األصول والخصوم بالدوالر الكندي  ةعادالناتجة عن إ  ةيجابياإل بالفروق  الصرف أساساً  سعراألرباح من تتعلق  *
 بعمالت أخرى.في األصل 

 ألنه سجل بشكل أساسي( فّنيالتعاون ال مشروعات) بأموال غير مملوكة مرتبط كندي ألف دوالر 1 734ال تشمل إيرادات الفوائد مبلغ  **
 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.وكإيرادات من الرسوم اإلدارية العامة في مقبوضات مقدمة ك

ذلك  زى ع( ويُ 1-2)مفصل في المالحظة  2020الفوائد بسبب انخفاض سعر الفائدة في عام  إيراداتكان هناك انخفاض حاد في 
 .الجائحةإلى الوضع االقتصادي الناجم عن  جزئياً 

 : النفقات3-3المالحظة 
 وموظفي المشاريع واستحقاقات العاملينرواتب ال :3-3-1

 اتطار اتفاقإن والخبراء العاملين في يالخبراء الميدانيفضاًل عن المنظمة ب المدفوعة للعاملينجور تتضمن الرواتب األ -148
مثل المستحقات التي تتحملها المنظمة  العاملينمستحقات  وتشمل .فّنيالتعاون ال مشروعاتالتشغيلية لتنفيذ  المساعدة

ت واستحقاقات نهاية الخدمة للقيام بمهما كليفوالتعليم ومنح الت العودة إلى الوطنجازة السنوية و إلالتأمين الصحي وا
وتشمل تكاليف موظفي المشاريع األتعاب المدفوعة من  .في الصندوق المشترك للمعاشات التعاقديةيكاو اإلواشتراكات 

اختيار  حكومات، بترخيص من اإليكاو. ويتمنين من اليالمعخالل مشاريع بناء القدرات في إطار التعاون الفني للموظفين 
الموظفين المحليين وفقًا للمبادئ التوجيهية واإلجراءات التي أعدتها إدارة التعاون الفني بما يكفل إسهام هؤالء الموظفين 

 لوثائق ذات الصلة بنواتج المشروع.طبقًا ل

 2020 2019 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 116 127 114 994 من فئة الخدمات العامة والفئة الفنيةالعاملون 
 17 213 15 406 العاملون االستشاريون والعاملون بموجب عقود

 4 681 2 854 خبراء التعاون الفني الميدانيون الدوليون 
 5 843 5 817  للمساعدة التشغيلية خبراء التعاون الفني

 24 871 17 530 الفنيون الوطنيون  –المشاريع  وموظف
 2 205 1 604 الدعم اإلداري الوطني –المشاريع  وموظف
 1 178 899 غيرهم

 172 118 159 104 المجموع
 
  واللوازم والمواد االستهالكية العقود من الباطن :3-3-2

واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات الطيران  االئتمانيةذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق هتتضمن  -149
 .فّنيالتعاون ال مشروعاتطار نشاطات إفي ومجموعة أدوات التنفيذ برنامج االمم المتحدة االنمائي  مشروعاتالمدني و 
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 ةنفقات التشغيل العام :3-3-3
 .نفقات الطباعةو تكنولوجيا المعلومات، و صيانة وتشغيل المباني، و نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي االيجار،  تتضمن -150

 صول غير الماديةواستهالك األ دوالر كنديلف أ 1 259 بمبلغالممتلكات والمنشآت والمعدات  قيمة تدنيتكلفة تتضمن  كما
 .(2019 في عامعلى التوالي دوالر كندي  آالف 205ودوالر كندي لف أ 932)ألف دوالر كندي  327ة بقيم

 السفر :3-3-4
وُيعزى  .وبدل المطاراليومي  بدل المعيشةومخصصات  أسعار التذاكرتتضمن لتأدية مهمات و السفر هي  نفقات السفر -151

 و إلغائها أو إرجائها.إلى حظر السفر وتقييد األسفار في مهام أ 2020االنخفاض الشديد في عام 

 نفقات أخرى  :3-3-5

 ما يلي: األخرى نفقات تشمل ال -152
 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 5 105 496 *الخسارة من أسعار الصرف

 477 398 رسوم مصرفية

دات اخدمات الصندوق الفرعي لتحقيق اإلير 
 للمؤتمرات والحلقات التدريبية

20 551 

 148 10 تكاليف مشروعات التنفيذ الخاصة

 89 97 غير ذلك

 6 368 1 021 المجموع

التي تقييم األصول والخصوم بالدوالر الكندي  ةعادالسلبية الناتجة عن إ الصرف باالختالفات الخسائر من أسعار تتعلق * 
 بعمالت أخرى. كانت مسجلة في األصل 

 الميزانية والحسابات الفعلية حسابات : بيان المقارنة بين4المالحظة 

بالدوالرات الكندية للبرنامج العادي  باإلنفاق، يةفترة الثالثالمن سنة كل في الجمعية العمومية، بشكل منفصل  أذنت -153
. برنامج التعاون الفنيل وتوافق على مجموع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

 .في وقت الحقهما ة تعديلسلطمن يفوض له الأو ل ويجوز للمجلس متاحتان للعموم، نين البرنامجييتا هذوميزان

بين الميزانيات النهائية والنفقات  ة، ومقارنية والنهائيةالميزانيات المعتمدة األصلبين  االختالفيعرض البيان الخامس  -154
حسبما  التنفيذ للبرنامج العاديدعم حسب األهداف االستراتيجية واستراتيجية  ةفمصنَّ  ،في الميزانيةما ُأدرج أساس  ىعل

بين الميزانيات المعتمدة المتاحة للعموم  ةلف مقارنأ -من النظام المالي. ويقدم البيان الخامس 1-12المادة  قتضيهت
الواردة المبالغ الفعلية لجميع صناديق المنظمة باإليرادات والنفقات مطابقة أساس قابل للمقارنة، و  ىوالمبالغ الفعلية عل

 ي(.)البيان الثان األداء المالي في بيان
للبرنامج  ةالفعلييرادات رق الرئيسي بين اإليرادات المدرجة في الميزانية واإلاالف ى عز لف، يُ أ-البيان الخامسوفيما يتعلق ب -155

تقييم المساهمات بالدوالر الكندي في المنظمة  الممارسة التي تتبعها إلى ( أساساً ألف دوالر كندي 9 946العادي )
اإليرادات لتسجيل سعر الصرف المستخدم عن الميزانية المستخدم في إعداد الدوالر األمريكي. ويختلف سعر الصرف وب

في أسعار  الفرق هذا  ستبعديُ  ،التالي. وبللقطاع العام للمعايير المحاسبية الدولية لمقررة وفقاً شتراكات اعند تحصيل اال
لكي تكون اإليرادات الفعلية  ،في الميزانية درج أيضاً لم يُ رق آخر االصرف من المبالغ الفعلية ألغراض المقارنة. وثمة ف

 دوالر كندي(.ألف  1 145بقيمة رق امخصومة )ف مدينة لف من مستحقاتأتيأساس قابل للمقارنة،  ىعل
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ألف دوالر  126 978برنامج العادي )من أجل اللف االعتمادات الموافق عليها أ -والخامس الخامسيقارن البيانان  -156
سعر الصرف محسوبة بوالنفقات المناظرة للصندوق العام للبرنامج العادي الصرف المستخدم في الميزانية بسعر كندي( 

نامج العادي المعتمدة ميزانية البر  ةمن أجل مقارنو  ألف دوالر كندي(. 102 949) المعمول به في األمم المتحدة
الناتج ( دوالر كنديألف  9 459رق في سعر الصرف )االف (1)في االعتبار:  انالتالي نؤخذ العاماليالفعلية، نفقات بال

 لى النفقاتة عفي األمم المتحدة خالل السنالمطبق وسعر الصرف في الميزانية المستخدم استخدام سعر الصرف عن 
وفقًا لسعر الصرف المستخدم في المبلغ الفعلي للنفقات َينُتج ، وبذلك للقطاع العامللمعايير المحاسبية الدولية  فقاً و 

 تحملهاتزامات غير المسددة، ألغراض الميزانية، المتوقع لاالعتراف باال (2)دوالر كندي(؛ ألف  93 490)الميزانية 
 للمقارنة  ةقابلفيجعالنها النفقات  يؤثر هذان العامالن فيو  دوالر كندي(.ألف  9 690في السنه التالية فقط )

المستخدمة ترحيل االعتمادات غير عن ر يأثتالأسفرت حصيلة هذا دوالر كندي( للبرنامج العادي. و ألف  103 180)
 دوالر كندي(.ألف  23 798)

تكاليف لف فيما يتعلق بصندوق أ-درجة في البيان الخامسالمُ المبالغ الفعلية بقارن تقديرات الميزانية )المنقحة النهائية( تُ كما  -157
 للفروق من اإليضاحات  لبيانات المالية الوارد في هذه الوثيقة مزيداً ل ةالعام ة. ويقدم عرض األمينالخدمات اإلدارية والتشغيلية

 .والمبالغ الفعليةصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية المادية بين ميزانيتي البرنامج العادي وميزانية 

الفعلية )البيان  والمبالغالميزانية  مبالغساس مقارن في بيان المقارنة بين أالفعلية على  المبالغترد أدناه مطابقة بين  -158
 .31/12/2020المنتهية في للسنة ع( الفعلية في بيان التدفقات النقدية )البيان المالي الراب والمبالغ( ألف -المالي الخامس

 مجموعال تمويلال االستثمار التشغيل  

 بآالف الدوالرات الكندية  

 مقارنةالأساس  ىفعلي علمبلغ الال

     ((:د)لف، العمود أ-البيان الخامس)

 106 128   106 128 البرنامج العاديإيرادات 

 8 502   8 502 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية إيرادات

 (103 180)   (103 180) البرنامج العادينفقات 

 (10 347)   (10 347) صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية تنفقا

      
 ((:ج)لف، العمود أ -البيان الخامس)فروق الميزانية 

i) ’1 ‘عنالصرف أسعار فروق  يصاف 
مدرجة في النفقات الُ االشتراكات المقررة و 

 487   487 (أعاله 156و 155فقرتان ال)الميزانية 
 
ii) ’2 ‘نفاق األموالإتتطلب ال  التزامات غير مسددة 

iii) ( أعاله 156الفقرة) 9 690   9 690 

     
 (9 390)   (9 390) (أدناه 159الفقرة )فروق الكيانات 

 (42 489) (12) 599 (43 076) (أدناه 160الفقرة )فروق العرض 

 (40 600) (12) 599 (41 187) (البيان الرابع)المبالغ الفعلية في بيان التدفق النقدي 

 

تشكل جزءًا من صناديق برامج أو  ات المعتمدة المتاحة للعمومالميزانيعملية إعداد تطرأ فروق الكيانات عندما تـُسقط  -159
 منها نفقات خصوماً ألف دوالر كندي( م 92 522وتمثل فروق الكيانات إيرادات ) المالية عنه. بياناتتـُعّد الالكيان الذي 

داء المالي )البيان الثاني(، ألف وُمدرجة في بيان األ -ألف دوالر كندي( ُأبلغ عنها في البيان الخامس 101 912)
ل هذه األنشطة والالتعا مشروعاتوتتعلق باألنشطة العادية األخرى وأنشطة  موارد من عمومًا  مشروعاتون الفّني. وُتموَّ

 من خارج الميزانية وُتستبعد من عملية إعداد ميزانيتي البرنامج العادي وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.
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 )البيان الرابع( التدفقات النقدية بيان للفروق في الشكل ومخططات التصنيف المعتمدة لعرض فروق العرضوتعود  -160
الطريقة غير  بيان التدفقات النقديةفي إعداد ُتتبع و  .(ألف -الخامس )البيان لفعليةالمبالغ االمقارنة بين الميزانية و بيان و 

يرادات اإل فتمثل الفعليةالمبالغ و  اتالمقارنة بين الميزاني اتبيان أما ،المقبوضات والمدفوعاتجميع ر يأثالمباشرة، ويعكس ت
، فال توجد ذاتهاالمالية  ةهذه البيانات تغطي السننظرًا ألن و والمجلس بنفقات لها. العمومية ذن الجمعية أالتي تنفقات الو 

 فروق في التوقيت.

 اتالقطاع بالغ عن: اإل5لمالحظة ا
 بيان الوضع المالي واألداء المالي حسب القطاع :5-1

. وتقدم الجداول التالية 1المحاسبية الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة تنص المعايير  -161
)قطاع األنشطة  الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين

تنشئ أرصدة اإليرادات والنفقات فيما بين القطاعات  إلى معامالت محاسبية (العادية وقطاع مشروعات التعاون الفني
لتقديم وصف دقيق عن هذه المعامالت  تقارير القطاعاتفي البيانات المالية. وترد المعامالت فيما بين القطاعين في 

 .ين األول والثانييالمحاسبية ومن ثم ُحذفت للمطابقة مع البيانين المال

دوالر كندي  نييمال 6,2 التي تبلغ قيمتهاوغيرها من اإليرادات يرادات الرسوم االدارية إ النشاطات العادية ويشمل قطاع -162
 مشروعاتمن صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية ها تقاضا التي (2019 في عامكندي  دوالر ماليين 7,5)

نفقات عامة إدارية، ونفقات سفر وغيرها. وأدرج في قطاع مشروعات التعاون الفني مبلغ مماثل في شكل . فّنيالتعاون ال
وية المتفق عليها في اتفاقات مشاريع التعاون الفني. ويحول قطاع ئوتفرض الرسوم اإلدارية على أساس النسب الم

األنشطة العادية جزءًا من المساهمات الطوعية إلى مشاريع التعاون الفني لتنفيذها على الصعيد الوطني. وترد هذه 
(، كإيرادات من المساهمات 2019مليون دوالر كندي في عام  1,7مليون دوالر كندي ) 2,7حولة وقدرها المبالغ الم

تحقات من قطاع برنامج سية. وبلغ إجمالي المدفي قطاع برنامج التعاون الفني وكنفقات أخرى في قطاع األنشطة العا
ألف دوالر كندي في  240) 31/12/2020في ألف دوالر كندي  229 ةالتعاون الفني لقطاع األنشطة العادي

31/12/2019). 
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20202019202020192020201920202019مالحظات

األصول   

الجارية األصول
 180 343 580 302 368 223 714 169 812 119 866 2,1132النقدية والمعادالت النقد

 185 3 224 3 185 3 224 2,13االستثمارات

2,24 081 16 599 4 081 16 599 

  (240 )(229 ) 240  229 القطاعات بين أرصدة

 584 12 660 10 811 4 662 4 773 7 998 2,35والسلف المستحقات

 696  617  696  617 2,4المخزونات

 674 1 251 1 4  6  670 1 245 2,31 أخرى

145 036 146 550 177 606 231 608 ( 229)( 240)322 413 377 918 

الجارية غير األصول
2,25 006 4 322 5 006 4 322 

 312  259  312  259 2,3والسلف المستحقات

 369 6 761 5 369 6 761 2,55والمعدات والمنشآت الممتلكات

 003 2 923 2 003 2 923 2,62المادية غير األصول

13 949 13 006 13 949 13 006 

 924 390 362 336(240 )(229 ) 608 231 606 177 556 159 985 158األصول مجموع   

الخصوم   

الجارية الخصوم
 425 242 160 189 472 216 214 166 953 25 946 2,822المسبقة المقبوضات

 320 43 535 30 989 12 911 8 331 30 624 2,921المستحقة والخصوم الدفع مستحقة الحسابات

 648 7 985 7 140 2 243 2 508 5 742 2,105الموطفين استحقاقات

(240 )(229 ) 229  240 القطاعات بين أرصدة

 635 1 594 1 635 1 594 2,111الخدمات مقدمة والحكومات المتعاقدة الحكومات مستحقات

51 906 63 667 177 597 231 601 ( 229)( 240)229 274 295 028 

الجارية غير الخصوم
 329 164 155 210 329 164 155 2,10210الموظفين استحقاقات

210 155 164 329 210 155 164 329 

 357 459 429 439(240 )(229 ) 601 231 597 177 996 227 061 262الخصوم مجموع   

األصول صافي   
(540 71)(662 75)(540 71)(662 75)2,12المتراكم العجز

 107 3(405 27) 7  9  100 3(414 27)2,12االحتياطيات

(433 68)(067 103) 7  9 (440 68)(076 103) األصول صافي   )الصافي المتراكم العجز(

 924 390 362 336(240 )(229 ) 608 231 606 177 556 159 985 158األصول وصافي الخصوم مجموع   

    ُ ّكل    ال ظ        ف    لب              جزءً      جز    ه .

القطاع حسب المالي األداء

 في المنتهية السنة عن31 ديسمبر 2020

(الكندية الدوالرات بآالف)

العادية األنشطة

 مشاريع أنشطة

المجموعإلغاءالفني التعاون

األعضاء الدول على المستحقة المقررة االشتراكات

األعضاء الدول على المستحقة المقررة االشتراكات

 المالحظة5-2الدولي المدني الطيران منظمة
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 المالحظة3-5

مالحظات

20202019202020192020201920202019

اإليرادات   

 172 138 287 72(696 1)(740 2) 868 139 943 74 84 3.2المشاريع اتفاقات في االشتراكات

 824 109 049 103 824 109 049 3.2103المقررة االشتراكات

 395 25 633 19 395 25 633 3.219لإليرادات المدرة األخرى األنشطة

 511 16 569 16 511 16 569 3.216األخرى التبرعات

 644 3 143 1(366 7)(144 6) 010 11 287 7اإلدارية الرسوم إيرادات

 760 3 417 4(183 )(51 ) 410  886  533 3 582 3.23األخرى اإليرادات

 306 297 098 217(245 9)(935 8) 278 140 829 75 273 166 204 150اإليرادات مجموع

النفقات   

3.3127 887 129 840 31 217 42 278 159 104 172 118 

3.3 23 2 863 36 662 83 928 36 685 86 791 

 993 19 487 15 109 1 705  884 18 782 3.314العامة التشغيل نفقات

 927 13 329 2(183 )(51 ) 443 3 760  667 10 620 3.31 السفر

 679 2 491  679 2 491 االجتماعات

 390 1 92  390 1 92 التدريب

(372 7)(182 6) 372 7 182 6العامة اإلدارية النفقات

 368 6 021 1(690 1)(702 2) 758  211  300 7 512 3.33أخرى نفقات

 266 303 209 215(245 9)(935 8) 278 140 829 75 233 172 315 148أخرى نفقات

(960 5) 889 1(960 5) 889 1السنة خالل العجز   

         ل          ي    ج     ب ب         

االستهالكية والمواد واللوازم الباطن من العقود

الدولي المدني الطيران منظمة

القطاع حسب المالي األداء

 في المنتهية السنة عن31 ديسمبر 2020

(الكندية الدوالرات بآالف)

العادية األنشطة

مشاريع أنشطة

المجموعإلغاءالفني التعاون

المشاريع وموظفي الموظفين واستحقاقات رواتب
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  والمبالغ االحتياطيةااللتزامات  :6المالحظة 
 : االلتزامات1-6المالحظة 

 .يكاوالمقر الرئيسي لإلمباني تتعلق التزامات اإليجار في المقام األول ب -163

 2020 2019 

 الدوالرات الكنديةبآالف  

   االلتزامات الدنيا لعقود إيجار المقر الرئيسي
 96 94 أقل من سنة

 306 205 سنوات 1-5

 -  سنوات 5بعد 

 402 299 مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

لمكتب المكسيك. وحتى في المائة من حصة اإليجار التي تسددها اإليكاو  30ال تشمل االلتزامات الواردة أعاله نسبة  -164
، ال توجد أي التزامات إيجارية أخرى على اإليكاو تتعلق بمبنى المقر الرئيسي أو المكاتب 31/12/2020تاريخ 

 .1-3و 5-2كما هو مبين في المالحظتين  اإلقليمية،

 كندي مليون دوالر 2,3ا مجموعه المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها م وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة -165
 .إلى الوفود المكاتب. وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه تأجير (2019 عاموالر كندي لدمليون  2,2) 2020 عامل

في  54تشغل اللجنة مبنى في ملكية فرنسا )بنسبة  (ECAC)بموجب اتفاق بين اإليكاو واللجنة األوروبية للطيران المدني  -166
في المائة(، وتسدد اللجنة األوروبية لإليكاو مبلغًا نظير استخدام المبنى حسب نسبة الحيز  46المائة( واإليكاو )بنسبة 

 .قبالً قرار بخصوص إمكانية استئجار المبنى مست د. ولم يتخذ بع31/12/2020الذي تشغله. وانتهى سريان االتفاق في 

وترد االلتزامات، الممولة من الميزانية العادية، والخاصة بالممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية والسلع  -167
 لم تسلم، في نهاية السنة، في الجدول أدناه:أبرمت عقود بشأنها و  والخدمات التي

 2020 2019 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 1 631 1 445 والمعداتالممتلكات والمنشآت 

 1 695 357 األصول غير المادية

 3 015 2 776 السلع والخدمات

 6 341 4 578 مجموع التزامات التعاقدية المفتوحة

 االلتزامات القانونية أو الطارئة  :2-6المالحظة 

ألغراض المطالبات العالقة حيث تماشيًا مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يتم اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة  -168
، كانت 31/12/2020وحتى  .يمكن قياس احتماالت االلتزام والتدفق الخارجي الممكن للموارد، بقدر كاف من الموثوقية ال

صادرة عن موظفين سابقين باإليكاو، حيث يعتقد أنه من الممكن، وإن لم يكن محتماًل،  هناك مطالبات في إطار إقامة العدل،
البث في تلك المطالبات لصالح أصحابها. وال تزال الدعاوى في المراحل األولى من اإلجراءات وليس هناك ما يكفي من 

 .على اإليكاو في تاريخ اإلبالغ المعلومات لتقدير ما إذا كانت تلك المطالبات ستُفضي إلى أي التزامات كبيرة
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في أمريكا الجنوبية.  فّنيالتعاون ال مشروعاتضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق ب فعر  -169
 الحصول على مبالغ إضافية بموجب قوانين العمل المحلية بوهناك في األساس شكاوى رفعها أشخاص يطالبون 

مريكي أدوالر  مليون  2,6هذه الشكاوى مبالغ عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم. ويبلغ مجموع  فضالً 
مالية  التزاماتلن تتحمل على األرجح يكاو اإل ر أنمن المقدّ (. و 31/12/2019في  أمريكير دوال مليون  2,6)مبلغ 

 .التزمت بالمشروع األساسيألن الحكومات المعنية 

في  10من النظام المالي، يخول األمين العام بترحيل االعتمادات التي لم ُتصرف بما ال يتجاوز  6-5عماًل بالمادة  -170
المائة من كل اعتماد، وذلك بالنسبة لكل واحد من األهداف االستراتيجية أو استراتيحيات دعم التنفيذ. ويخضع كل مبلغ 

 .2021المبين في البيان الخامس، لموافقة المجلس في في المائة، على النحو  10مرحل يتجاوز نسبة 

 طراف ذات الصلةألدارة العليا وااإلب الخاص اإلفصاح :7المالحظة 
  دارة الرئيسيون : موظفو اإل 1-7المالحظة 

 الهيئة الرئاسية( 1من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام( من: ) 20)وفقًا للمعيار  موظفو اإلدارة الرئيسيون يتألف  -171
ألمانة العامة. ويتألف المجلس من اإلدارة العليا با( أعضاء فريق 2للمنظمة وهو المجلس متضمنًا رئيس المجلس، )

من األمينة العامة التي ترأس األمانة العامة،  اإلدارة العلياويتألف فريق  بعينهم. تحديد أشخاصدولة عضوًا دون  36
 يموظف لدىيتبعون األمينة العامة بشكل مباشر. و  ؤساء األقسام ممنر والمديرين في المقر الرئيسي، وعدد من كبار 

سلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة اإليكاو ويتحملون المسؤولية عن ذلك عن وضع السياسات.  نياإلدارة الرئيسي
 .اإلدارة العلياويسدد إجمالي األجور المذكورة أعاله إلى رئيس المجلس وأعضاء 

 مثل والبدالت ،وتسوية مقر العمل ،لموظفي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتبات ةر المدفوعو جويشمل مجمل األ -172
وفي التأمين  ةالتقاعدي اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  التعليم،ومنحة  العودة إلى الوطنواستحقاقات بدل التمثيل 

 .تتكون من سلف منح التعليم االستحقاقات غير المدفوعة مقابل. السلف الصحي الجاري 

 اقي( على نفس مستوى ب10-2 المالحظةما بعد انتهاء الخدمة )الحصول على استحقاقات ن ياإلدارة الرئيسييحق لموظفي  كما -173
 .، وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدول أعالهساس فرديأبدقة على الموظفين. وهي استحقاقات ال يمكن تحديدها كميًا 

ة ن كأعضاء عاديين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدو اإلدارة الرئيسي وموظف ويشارك -174
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية وما فوقها الذين ال يشاركون في  2-الموظفين من ذوي الرتبة دعدد من  باستثناء

 15,8عوضا عن االشتراكات المقدمة إلى الخطة، التي تمثل يكاو اإلا ة. أما المبالغ التي تدفعهلموظفي األمم المتحد
 .األجور االجماليةفي ، فُتدرج األجر الداخل في حساب المعاش التقاعديفي المائة من 

  

 

عدد 
 األفراد

 التعويضات وتسوية 
 االستحقاقات مقر العمل

خطتا التقاعد 
 والتأمين الصحي

مجموع 
 األجور

المعلقة السلف 
 على االستحقاقات

القروض 
 المعلقة

 بآالف الدوالرات الكندية

2020 12 945 2 526 838 958 3 16 - 

2019 12 863 2 337 909 109 4 16 - 
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 ذات الصلةمعامالت األطراف : 2-7المالحظة 
باإليرادات من المعامالت غير التبادلية بما في مالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة  -175

ذلك االشتراكات العينية، فإن جميع المعامالت التي تجري مع أطراف ثالثة، بما في ذلك منظمات األمم المتحدة تتم 
 .المعقولة بالقيمة العادلة بموجب شروط وأحكام تحقيق االستقاللية

 رفع التقارير الماليةعد تاريخ بث أحداجائحة فيروس كورونا المستجد و  :8 المالحظة

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا المستجد بمثابة جائحة عالمية. واستجابت اإليكاو  2020في مارس  -176
االجتماعات االفتراضية في المقر والمكاتب عقدت بتفعيل خطة استمرارية األعمال، حيث تواصل العمل عن ُبعد و 

ر الضرورية وأعيد، بناء على ذلك، تحديد ي. وتم تعليق األسفار غ2020خالل الجزء األكبر من عام افتراضيًا اإلقليمية 
، 31/12/2020أثر الجائحة والتدابير التي استوفت معايير القيد المحاسبي قبل  تسجيلوتم  األولويات البرنامجية.

 واإلفصاح عنها في البيانات المالية عند االقتضاء. 

الية، جرى مرة أخرى هو تاريخ اإلبالغ بالنسبة لإليكاو. وقبل أن توقع األمينة العامة على البيانات الم 31/12/2020
ائحة التي مازالت قائمة، واسُتنتج أن فرضيات المؤسسة القائمة الزالت حقيقية وأنه ال مؤشرات على تأثر تقييم أثر الج

ة في البيانات المالية. وحيث إن الجائحة اقترنت بعدم اليقين فيما يخص تها الوارديغالتقديرات المحاسبية الحالية بص
أثرها على الوضع االقتصادي العالمي المتدهور، في تاريخ اإلبالغ باإليكاو وما بعده، تواصل المنظمة رصد الحالة 

 عن كثب وتكييف العمليات تباعًا.
َن فيه بإصدار البيانات المالية، ولم تسحل أي أحداث عادية أخرى في المدة الفاصلة بين تار  يخ اإلبالغ والتاريخ الذي ُأذ 

 من شأنها أن تؤثر على هذه البيانات.

 إعادة التصنيف :9المالحظة 
مبالغ السنة السابقة كي تتوافق مع عرض هذه السنة. وأعيد تصنيف األرقام المقارنة في البيانين بعض أعيد تصنيف  -177

 اتوالجدول )ج( كي تتوافق مع العرض المعتمد خالل فترة االستثمار  ،المالي حسب القطاع، والوضع الرابعو  األول
زيادًة في الوضوح،  ،الحالية، مما أدى إلى إعادة التصنيف من النقد والمعادالت النقدية إلى االستثمارات. وتم أيضاً 

 .3-2ات والسلف الواردة في المالحظة م المقارنة الخاصة بتفاصيل العناصر المكونة للمستحقاإعادة تصنيف األرق

 

 





 

 

 الجزء الرابع: الجداول
(المراجعة الم تشمله)
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الجدول ( أ) 

الميزانية
 العادية

صندوق
صندوق متجدد رأس المال

صندوق إدرار 
الدخل التبعي

صناديق تكاليف الخدمات 
أنشطة أمن الطيراناإلدارية/ التنفيذية

صندوق خطة  
AFI صناديق البيئة

الصناديق المالية 
المشتركة

األصول

األصول الجارية
 573 1  264 2  624   091 10  116 14  954 11  530 1  325 73 النقد والمعادل النقدي

االشتراكات المقررة المستحقة 
        081 4     من الدول األعضاء

     395 1    األرصدة المشتركة بين الصناديق
 21    144   47   583 3    470 1 المستحقات والسلف

     617     المخزونات
    60   92     093 1 أخرى

 79 969  1 530  17 641  14 223  10 235   624  2 264  1 594 

األصول غير الجارية
االشتراكات المقررة المستحقة  

        006 5        من الدول األعضاء
        259  المستحقات والسلف

       761 5  الممتلكات والمنشآت والمعدات
       923 2  األصول المادية

      
 5 265  8 684   

 594 1  264 2  624   235 10  223 14  641 17  530 1  684 8  234 85 مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية
   3   958 2    016 10 المتحصالت المسبقة

 202   4   1   242   910     542 19 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة
      742 5   استحقاقات الموظفين

    197      969  األرصدة المشتركة بين الصناديق
 594 1   مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

 30 527  5 742  3 868   442   1   4   202  1 594 

الخصوم غير الجارية
 155 210 استحقاقات الموظفين

 210 155   

 594 1  202   4   1   442   868 3  897 215   527 30 مجموع الخصوم

صافي األصول

(0  ) 062 2  620   234 10  781 13  47  (096 143 ) 684 8  814 24 الفائض المتراكم/ ( العجز) 
     726 13 (271 71 )  893 29 االحتياطيات

     
(0  ) 062 2  620   234 10  781 13  773 13 (367 214 ) 684 8  707 54 صافي األصول ( العجز المتراكم) 

 594 1  264 2  624   235 10  223 14  641 17  530 1  684 8  234 85 مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات
 

المساهمات في اتفاقات المشاريع
         049 103 االشتراكات المقررة

رادات (5  )    139 20    األنشطة األخرى المدرة لإلي
  637    234 3      المساهمات الطوعية األخرى

     352 7     إيرادات الرسوم اإلدارية
 10   111   6   154   149 1  151   057 3  904 1  765 12 إيرادات أخرى

 5   748   6   388 3  501 8  290 20  057 3  904 1  814 115 مجموع اإليرادات

النفقات

 5   298   40   747 1  158 10  002 12  579 12   764 90 رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المشاريع
تهالكية       182     290  العقود من الباطن واللوازم والمواد االس

  15   3   3   165   341 12   586 1  449 10 نفقات التشغيل العامة
   19   134   16   333     947  السفر 

  4   24   4    1     409  االجتماعات
  6    159    133     النفقات اإلدارية العامة

  14   215   8   145     90  نفقات أخرى
 

 5   323   100   262 2  347 10  137 25  579 12  586 1  949 102 مجموع النفقات

(0  ) 425  (94  ) 126 1 (846 1 )(847 4 )(522 9 ) 318   865 12 صافي الفائض/ ( العجز)  للسنة

داد. التفاصيل قد ال تتماشى مع األرقام اإلجمالية بسبب تقريب األع

( بآالف الدوالرات الكندية) 

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق األنشطة العادية
األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2020

اإليرادات، والنفقات، الفائض/ ( العجز)  لسنة 2020
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الجدول (ألف)
(يتبع)  

صناديق تعبئة 
الموارد

دليل المفاتيح 
العامة

المكتب الفرعي 
االقليمي

صندوق
األمن

الصناديق 
20202019الغاءالمجموعاألخرى

   األصول

 األصول الجارية
 812 119  866 132   866 132  970 7  938 2  549 1  231 2  701 2 النقد والمعادل النقدي

اء  599 16  081 4   081 4      االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعض
 229  (166 1 ) 395 1      األرصدة المشتركة بين الصناديق

 773 7  998 5   998 5  71     662   المستحقات والسلف
 696   617    617       المخزونات

 670 1  245 1   245 1   (0  )  أخرى
 

 2 701  2 893  1 549  2 938  8 041  146 202 ( 1 166) 145 036  146 550 

األصول غير الجارية
اء  322 4  006 5   006 5  االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعض

 312   259    259   المستحقات والسلف
 369 6  761 5   761 5  الممتلكات واآلالت والمعدات

 003 2  923 2   923 2  األصول غير الملموسة
  

   13 949   13 949  13 006 

 556 159  985 158 (166 1 ) 151 160  041 8  938 2  549 1  893 2  701 2    مجموع األصول

   الخصوم

الخصوم الجارية
 953 25  946 22  041 7  905 15  618     310 2  المتحصالت المسبقة

ة  331 30  624 21   624 21  16   2   5   583   117  الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكم
 508 5  742 5   742 5      استحقاقات الموظفين

 240   (166 1 ) 166 1      األرصدة المشتركة بين الصناديق
دم  635 1  594 1   594 1      مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخ

  117  2 893   5   2   634  46 031  5 875  51 906  63 667 

الخصوم غير الجارية
 329 164  685 211   685 211 استحقاقات الموظفين

     211 685   211 685  164 329 

 996 227  591 263  875 5  716 257  634   2   5   893 2  117     مجموع الخصوم

   صافي األصول

(540 71 )(662 75 )(041 7 )(621 68 ) 169 7  936 2  544 1 (0  ) 584 2 الفائض (/العجز)  المتراكم 
 100 3 (944 28 ) (944 28 ) 238      االحتياطيات

 
(440 68 )(606 104 )(041 7 )(565 97 ) 407 7  936 2  544 1 (0  ) 584 2    صافي األصول (العجز المتراكم الصافي)

 556 159  985 158 (166 1 ) 151 160  041 8  938 2  549 1  893 2  701 2    مجموع الخصوم وصافي األصول

   اإليرادات

 84   84      84   المساهمات التفاقات المشاريع
 824 109  049 103   049 103      االشتراكات المقررة

رادات  395 25  633 19 (638  ) 271 20  137      األنشطة األخرى المدرة لإلي
 511 16  569 16  625 4  944 11  456 2  160 1  146 1  582 2  729  المساهمات الطوعية األخرى

ة  010 11  287 7 (65  ) 352 7      إيرادات الرسوم اإلداري
 533 3  582 3 (324 16 ) 906 19  478   25   38   22   36  إيرادات أخرى

 
 273 166  204 150 (402 12 ) 606 162  071 3  185 1  184 1  688 2  765  مجموع اإليرادات

   النفقات

اريع  840 129  887 127 (104 5 ) 991 132  548 2  1   326   515 2  9  رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المش
تهالكية  863 2  23  (461  ) 484    11    العقود من الباطن واللوازم والمواد االس

 884 18  782 14 (864 10 ) 646 25  366   252   433   31   2  نفقات التشغيل العامة
 667 10  620 1   620 1  127  (2  ) 3    43  السفر 

 679 2  491    491   27   (1  )  23  االجتماعات
 (541  ) 541   238   67   3   91  (156  )النفقات اإلدارية العامة

 300 7  512 3 (57  ) 569 3  309   367   4   51   366 2 نفقات أخرى
 

 233 172  315 148 (027 17 ) 342 165  615 3  685   779   688 2  287 2    مجموع النفقات

(960 5 ) 889 1  625 4 (736 2 )(544  ) 500   405  (0  )(522 1 )   صافي الفائض (العجز)  للسنة

ب    التفاصيل قد ال تتماشى مع المجاميع بسبب التقري

ة) (بآالف الدوالرات الكندي

دولي منظمة الطيران المدني ال

صندوق األنشطة العادية
ي 31 ديسمبر 2020 األصول، الخصوم، صافي األصول ف

ائض/(العجز)  لسنة 2020 اإليرادات، والنفقات، الف
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الجدول (ب)

اء                                                                        دول األعض  ال
A40-34 و A40-31 و A40-30 م  قرارات الجمعية العمومية رق

جداول 
االشتراكات 

2020
االشتراكات

2020
االشتراكات 

المتلقاة عام 2020

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع لعام 

2020

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
مستحقة القبض

سعر الصرف 
المتراكم

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

 124 (2 ) 126  65  61    61 0,06أفغانستان

     61  61 0,06ألبانيا

     110  110 0,11الجزائر

     61  61 0,06أندورا

 190  190  109  82 (1 ) 80 0,08أنغوال ( *)   
    

 422 1 180  243 1 182 1 61    61 0,06أنتيغا وبربودا ( **) 

     714  714 0,70األرجنتين

 64      61  61 0,06أرمينيا

 024 2     931 1 931 1,911أستراليا

     555  555 0,55النمسا
    

     72  72 0,07أذربيجان

     61  61 0,06جزر البهاما

     92  92 0,09البحرين 

     93  93 0,09بنغالديش

     61  61 0,06بربادوس
    

     61  61 0,06بيالروس

     707  707 0,70بلجيكا

 61 (1 ) 61    61    61 0,06بليز 

           61  61 0,06بنين

   61  61 0,06بوتان
    

 35    35    35  26  61 0,06  دولة بوليفيا ( متعددة القوميات)          

     61  61 0,06البوسنة والهرسك

 61 (1 ) 61    61    61 0,06بوتسوانا

 71      243 2 243 2,272البرازيل

           61  61 0,06براوني دار السالم 
    

     61  61 0,06بلغاريا

           61  61 0,06بوركينا فاسو

 61 (1 ) 61    61    61 0,06بوروندي

     61  61 0,06الرأس األخضر

 17  4  13  13    61  61 0,06كمبوديا
    

         61  61 0,06الكاميرون

 659 2     548 2 548 2,512كندا

         61  61 0,06جمهورية أفريقيا الوسطى

     61  61 0,06تشاد

   417  417 0,41شيلي
    

     969 11 969 11,3911الصين

   327  327 0,32كولومبيا

           61  61 0,06جزر القمر

           61  61 0,06الكونغو

     61  61 0,06جزر كوك
    

 64      61  61 0,06كوستا ريكا

     61  61 0,06كوت ديفوار

 1      60  60 0,06كرواتيا

     61  61 0,06كوبا

     61  61 0,06قبرص
    

     241  241 0,24الجمهورية التشيكية

ة   61 (1 ) 61  61    61 0,06جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي

ة  142 (2 ) 145  83  61    61 0,06جمهوريا الكونغو الديمقراطي

     425  425 0,42الدانمرك

 988  140  848  787  61    61 0,06جيبوتي ( *) 
    

 109 (2 ) 111  50  61  61 0,06دومينيكا ( **) 

ة  64      61  61 0,06الجمهورية الدومينيكي

 4      71  71 0,07إكوادور 

 244      235  235 0,23مصر

     61  61 0,06السلفادور

           61  61 0,06غينيا االستوائية

 136 (2 ) 139  77  61    61 0,06إريتريا 

     61  61 0,06إستونيا

 1    1    1  60  61 0,06إسواتيني

     230  230 0,22إثيوبيا 

     61  61 0,06فيجي

 434      416  416 0,41فنلندا

     681 3 681 3,663فرنسا

           61  61 0,06غابون

 212 (2 ) 214  153  61    61 0,06غامبيا 

دولي منظمة الطيران المدني ال

البرنامج العادي
االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء

والمساهمات المحصلة مقدما
في 31 ديسمبر 2020

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام
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IV - 4(ب) الجدول
( يتبع) 

 الدول األعضاء                                                                       
A40-34 و A40-31 و A40-30 قرارات الجمعية العمومية رقم  

جداول 
االشتراكات 

2020
االشتراكات

2020
االشتراكات 

المتلقاة عام 2020

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع لعام 

2020

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
مستحقة القبض

سعر الصرف 
المتراكم

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

 32  7  25  25    61  61 0,06جورجيا

     135 5 135 5,085ألمانيا

     61  61 0,06غانا

     278  278 0,28اليونان

 388  25  363  363    61  61 0,06غرينادا 

 236 (3 ) 239  177  61    61 0,06غواتيماال

 219  20  199  138  61    61 0,06عانا (*)

           61  61 0,06غينيا بيساو

     61  61 0,06غيانا

 333 (4 ) 338  276  61    61 0,06هايتي 

           61  61 0,06هندوراس

 244      240  240 0,23هنغاريا

     84  84 0,08آيسلندا

 006 1     979  979 0,95الهند

 600 (6 ) 605    605    605 0,59اندونيسيا (**)

 473 1(20 ) 493 1 147 1 347 (4 ) 342 0,34جمهورية إيران اإلسالمية

 74  74    74  29  103 0,10العراق 

     746  746 0,72آيرلندا

 194      440  440 0,43إسرائيل

     454 2 454 2,442إيطاليا

     61  61 0,06جامايكا

     677 6 677 6,646اليابان

     61  61 0,06األردن

       151  151 0,15كازاخستان

 28      60  60 0,06كينيا

         61  61 0,06كريباتي

 8      210  210 0,21الكويت

 26    26    26  35  61 0,06قيرغيزستان 

     61  61 0,06جمهورية الو الشعبية الديمقراطية

 64      61  61 0,06التفيا

 61 (1 ) 61    61    61 0,06لبنان

 61 (1 ) 61    61    61 0,06ليسوتو

 257  28  229  168  61    61 0,06ليبيريا (*)

 439 (10 ) 448  387  61 (5 ) 56 0,06ليبيا

 64      61  61 0,06لتوانيا

     286  286 0,28لكسمبورغ

           61  61 0,06مدغشقر

 968  74  893  832  61    61 0,06ماالوي

     522  522 0,52ماليزيا

     61  61 0,06ملديف

           61  61 0,06مالي

     61  61 0,06مالطة

 1  1    1  60  61 0,06جزر مارشال

           61  61 0,06موريتانيا

 64      61  61 0,06موريشيوس

 104 1(11 ) 115 1   115 1   115 1,101المكسيك

 413 (1 ) 414  353  61    61 0,06واليات ميكرونيزيا الموحدة

     61  61 0,06موناكو

     61  61 0,06منغوليا

     61  61 0,06مونتينيغرو

     123  123 0,12المغرب

           61  61 0,06موزمبيق

 1    1    1  60  61 0,06ميانمار

     61  61 0,06ناميبيا

     61  61 0,06ناورو 

     61  61 0,06نيبال

     442 1 442 1,431هولندا

 365      350  350 0,34نيوزيلندا

 61 (1 ) 61    61    61 0,06نيكاراغوا

         61  61 0,06النيجر

     186  186 0,18نيجيريا

     61  61 0,06مقدونيا الشمالية

     662  662 0,66النرويج

 159      155  155 0,15ُعمان

 91  91    91  75  166 0,16باكستان

( بآالف الدوالرات الكندية) 

الصندوق العام

في 31 ديسمبر 2020

دولي منظمة الطيران المدني ال

البرنامج العادي
االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء

والمساهمات المحصلة مقدما
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IV - 5 (ب ) الجدول
( يتبع) 

 الدول األعضاء                                                                       
A40-34 و A40-31 و A40-30 قرارات الجمعية العمومية رقم  

جداول 
االشتراكات 

2020
االشتراكات

2020
االشتراكات 

المتلقاة عام 2020

رصيد االشتراكات 
مستحقة الدفع لعام 

2020

رصيد االشتراكات 
المستحقة للسنوات 

السابقة
مجموع األرصدة 
مستحقة القبض

سعر الصرف 
المتراكم

المجموع المعدل 
لألرصدة مستحقة 

القبض
المساهمات المتلقاة 

مسبقا

 700  17  683  622  61    61 0,06باالو

     122  122 0,12بنما

 165 (2 ) 167  106  61    61 0,06بابوا غينيا الجديدة 

     61  61 0,06باراغواي

     197  197 0,19بيرو

     362  362 0,35الفليبين

     609  609 0,60بولندا

           373  373 0,37البرتغال

     093 1 093 1,051قطر

     255 2 255 2,212جمهورية كوريا

 64      61  61 0,06جمهوريا مولدوفا

     154  154 0,15رومانيا

 13      216 2 216 2,232االتحاد الروسي

     61  61 0,06راواندا

           61  61 0,06سانت كيتس ونيفيس

     61  61 0,06سانت لوشيا

 154 (2 ) 157  96  61    61 0,06سانت فنسنت وجزر غرينادين

     61  61 0,06ساموا

     61  61 0,06سانت مارينو

 124 1 111  014 1 953  61    61 0,06ساو تومي وبرينسيبي 

 778      052 1 052 1,041السعودية

           61  61 0,06السنغال

     61  61 0,06صربيا

 61 (1 ) 61    61    61 0,06سيشيل

 111  11  100  39  61    61 0,06سيراليون (*)

 985      939  939 0,93سنغافورة

 117      112  112 0,11سلوفاكيا

     61  61 0,06سلوفينيا

 25 (1 ) 25    25  36  61 0,06جزر سليمان 

     61  61 0,06الصومال

     285  285 0,29جنوب أفريقيا

 398 (3 ) 401  340  61    61 0,06جنوب السودان 

     788 1 788 1,781اسبانيا

     82  82 0,08سري النكا

 48  48  48  13  61 0,06السودان

 297 (6 ) 302  241  61    61 0,06سورينام 

     679  679 0,67السويد

     026 1 026 1,011سويسرا

 477  6  471  410  61    61 0,06الجمهورية السورية العربية

 50 (1 ) 50    50  11  61 0,06طاجكيستان

     590  590 0,58تايلند

 61 (1 ) 61    61    61 0,06تيمور ليشتي

           61  61 0,06توغو

 148 (2 ) 150  89  61    61 0,06تونغا 

 64      61  61 0,06ترينيداد وتوباغو

 6    6    6  55  61 0,06تونس

     662 1 662 1,601تركيا

 61 (1 ) 61    61    61 0,06تركمانستان 

 60 (1 ) 61    61    61 0,06توفالو

 36      61  61 0,06أوغندا

     79  79 0,08أوكرانيا

     203 2 203 2,172دولة اإلمارات العربية

     262 4 262 4,194المملكة المتحدة

     61  61 0,06جمهورية تنزانيا المتحدة

 84    84  84  836 20 920 20,5020الواليات المتحدة

 61 (1 ) 61    61    61 0,06أوروغواي

         61  61 0,06أوزباكستان

 1    1    1  60  61 0,06فانواتو

 65 (2 ) 67    67  464  530 0,51فنزويال (جمهورية البوليفارية)

           188  188 0,18فييت نام

 124 (2 ) 126  65  61    61 0,06اليمن

 25 (1 ) 25    25  36  61 0,06زامبيا

     61 (1 ) 61    61    61 0,06زمبابوي
    

ابقة ( 1)   653  152  501  501     جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية الس

 880 9 472 15 680  792 14 846 9 946 4 958 96 904 100,00101     المجموع ( ***) 

ة االشتراكية السابقة  مالحظة 1: التأكد من تفويض المبلغ المستحق من قبل جمهورية يوغوسالفيا االتحادي
تى 31 ديسمبر 2020 * الدول التي لم تف بالتزاماتها وفقا للشروط التي تنص عليها االتفاقات ح

ل ** تشمل المبالغ المستحقة في صندوق رأس المال العام
ب *** مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقري

في 31 ديسمبر 2020
ة) (بآالف الدوالرات الكندي

الصندوق العام

دولي منظمة الطيران المدني ال

البرنامج العادي
اء االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعض

والمساهمات المحصلة مقدما
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الجدول ( ج) 

اتفاقات إدارة
ةبرنامج صناديق مشترياتالصناديق االئتماني

خدمات الطيرانوالخدماتاألمم المتحدة
المدنيوغيرهااإلنمائي

   األصول

األصول الجاريىة
 368 223  714 169  021 5   693 164  النقد والمعادالت النقدية

 185 3  224 3  224 3 االستثمارات
 240   (580  )   580   األرصدة المشتركة بين الصناديق

 811 4  662 4  89    731 3   842  المستحقات والسلف
 4   6     6    أخرى

 608 231  606 177 (580  ) 110 5  234 172  842     مجموع األصول

   الخصوم

الخصوم الجارية
 472 216  214 166    110 5   104 161  المتحصالت المسبقة

ة  989 12  911 8     883 8   28  الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكم

 140 2  243 2      225 2   18  استحقاقات الموظفين

 229   (580  )      809  األرصدة المشتركة بين الصناديق

 601 231  597 177 (580  ) 110 5  212 172  855     مجموع الخصوم

   صافي األصول

 7   9   22  (13  )االحتياطيات*

 7   9    22  (13  )   صافي األصول ( العجز المتراكم) 

 608 231  606 177 (580  ) 110 5  234 172  842     مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات
 868 139  943 74  053 1   890 73   المساهمات في اتفاقيات المشروع

 410   886    886    إيرادات أخرى

 278 140  829 75  053 1  776 74  مجموع اإليرادات

النفقات
اريع  278 42  217 31    19    198 31   رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المش

 928 83  662 36    985    677 35   العقود من الباطن واللوازم والمواد المستهلكة

 109 1  705     0    705    نفقات التشغيل العامة

 443 3  760       760    السفر 

 390 1  92       92    التدريب
 372 7  182 6    27    155 6   النفقات اإلدارية العامة

 758   211     22    189    نفقات أخرى

 278 140  829 75  053 1  776 74  مجموع النفقات

الفائض/ ( العجز)  للسنة

*تشمل المبلغ االحتياطية الفروق في الترجمة
ب بب التقري مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بس

20202019اإللغاء

دولي منظمة الطيران المدني ال

ناديق أنشطة مشاريع التعاون الفني حسب مجموعة الص
ي 31 ديسمبر 2020 األصول، والخصوم، وصافي األصول ف

ائض (العجز)  في 2020 اإليرادات والنفقات والف
ة) (بآالف الدوالرات الكندي
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الجدول (د)

األرباحالتحويل

الرصيدأو الخسائرمن الصناديقالفائدة الرصيد

قيغيررداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليراداتفينوع

31/12/2020المستحقةالمساهماتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالمساهمات(1)التعديل01/01/2020الصندوق

 MSA  756     3 (  54)   (  27)  787أفغانستان
 MSA   1 488    234   24   (  1) 1 229أنغوال

 MSA 27 959   3 469   69  11 144   583 (  236)( 4 500)  64  15 098األرجنتين
 MSA  11     0   (  11)    0جزر البهاما
 TF  50     0   44   6      0بربادوس
          MSAبلجيكا
 MSA  930    244    693   60 (  3)(  136)(  0)  282بوليفيا
   TF  12     0   (  13)بوليفيا

          TFبوتسوانا
 MSA 1 151      796   83   (  0)  272البرازيل

 MSA  75    (  3)  3      75الرأس األخضر
 MSA  121      82   5   (  0)  34كولومبيا

 MSA 4 270     15   0   6  ( 3 849)   430كوستا ريكا
 MSA  310    79    126   13   (  0)  251قبرص

 MSA  37     0        38الجمهورية التشيكية
MSA(  0)        (  0)الدانمرك
 MSA  334     1   70   5 (  251) (  0)  9جيبوتي
 MSA  475    204   2   76   6      599إكوادور

          MSAغينيا االستوائية
 IPAV  3    (  0) (  4)    0فيجي
 MSA  29      13   1 (  1)(  12)(  1)فنلندا
          MSAغانا

 MSA  72    515   0   156   17     1   416اليونان
 MSA  309     1        310غواتيماال

   TF  0      (  0)غيانا
 MSA  6    (  1)(  0)     7هايتي

 IPAV(  2)     0   0   2     0هندوراس
 MSA 9 922     41   204   675   (  0) 9 084هندوراس

  TF  5     0   0   0   18 (  24)فيما بين األقاليم
 MSA  305    100   0   0   0  (  196)   210الهند

 MSA  828    450   4   315   19 (  12)   0   935إندونيسيا
MSA(  0)        (  0)جمهورية إيران اإلسالمية

 MSA  18     0        18إيطاليا
 MSA 1 945   1 443    896   89   (  0) 2 402الكويت
 MSA  202     1   62   6      134لبنان
 MSA(  147)   162         15مالي

 MSA      3   2   33     29موريتانيا
 IPAV      0   0   5     5المكسيك
 MSA  323    62   1   135   8 (  71)    172المكسيك
 TF  63     0   14   1   71     119المكسيك
IPAV  12      0   0 (  12)   0 (  0)موزامبيق
 MSA  498      173   7      317ميانمار
 MSA 1 151      646   65   (  0)  440ناميبيا
 MSA  65      50   4      11نيبال

 MSA  15     0   (  15)    0نيجيريا
 MSA  86           86ُعمان

          MSAباكستان
 MSA  320    631   0   496   56   2  (  0)  400بنما
 TF 39 614     148  10 842   469   (  0) 28 450بنما

 MSA 8 076     34   626   57   (  0) 7 427باراغواي
 MSA 11 753   10 840   5  8 785  1 430 (  1)(  2)  83  12 463بيرو

(بآالف الدوالرات ااألمريكية)

النفقاتالمقبوضات

دولي منظمة الطيران المدني ال

ة أنشطة  مشاريع التعاون الفني والصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلداري
والمقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المقدمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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الجدول (د)   

األرباحالتحويل

الرصيدأو الخسائرمن الصناديقالفائدة الرصيد

قيغيررداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليراداتفينوع

31/12/2020المستحقةالمساهماتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالمساهمات(1)التعديل01/01/2020الصندوق

 MSA  66           66الفلبين
          TFالفلبين
 MSA  12          0   12قطر

 MSA 6 477    686   23   811 (  51)  152 (  75)  82  6 585اإلقليمي ألفريقيا
 MSA  404    180   2   46   9  (  1)  0   529اإلقليمي آلسيا
 TF 4 984   2 282   22   878   125   25    1  6 311اإلقليمي آلسيا

MSA  38     0   (  39)  (  0)اإلقليمي ألوروبا
 TF  98    100   0   59   6      133اإلقليمي ألوروبا

 MSA  370    200   1   200   20   245     596اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط
 TF  267    348   1   218   22   (  0)  377اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط

 IPAV      0   0   37     37اإلقليمي ألمريكا الالتينية
 MSA  747    518   1   288   13 (  40)(  39)(  0)  887اإلقليمي ألمريكا الالتينية
 TF 3 651   2 035   16  1 811   169   299 (  123)(  1) 3 898اإلقليمي ألمريكا الالتينية

 MSA  0    23    0   0 (  19)    4جمهورية كوريا
 MSA(  0)     123   9   700  (  0)  569جمهورية الكونغو

 MSA  30      0   0     0   30رواندا
 MSA 9 109  (  38)  357  4 640   351   22    3  4 463السعودية
          MSAسيشيل

 MSA  74     0   69   2      3سيراليوم
 MSA  28    141   0   58   6 (  72) (  0)  34سنغافورة
 TF  105    105   1   97   5      109سنغافورة
 MSA 16 156   118    3 986   108   (  0) 12 180الصومال
 TF  906     4   237   19 (  108)    546الصومال

 MSA  35     0   23   2      10جنوب السودان
 MSA  22    49    42   2     0   28اسبانيا
 MSA  21     0   (  4)    17السودان
  MSA(  1)     0   0   1    0السويد
 MSA  79      0       79تايلند
   IPAV  0      (  0)تونغا

 TF  8     0   (  8)    0ترينيداد وتوباغو
 MSA  13           13تركيا

MSA  10     0   (  10)  (  0)إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم
   MSA  130    (  5)(  0)(  135)أوغندا

 MSA  334      98   10   700  (  0)  925جمهورية تنزانيا المتجدة
 MSA  967   1 170   4   494   46 (  80)   0  1 521اوروغواي

 MSA  118     1        118فنزويال ( الجمهورية البوليفارية) 

IPACK      33   3   273     237 

LS 1 301    163   2   126   11 (  447) (  2)  880 

ة  311 2  141   170 2 األموال المحتفظ بها بالنيابة عن أطراف ثالث

 060 126  202  (958 8 ) 995   583 4  960 50  763   650 27  259   690 160 المجموع

 104 161  272  (448 11 ) 271 1  155 6  622 68  179 1  337 35  331   938 208 ما يعادله من الدوالرات الكندية

( 1)  على أساس نقدي
مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

(بآالف الدوالرات ااألمريكية)

النفقاتالمقبوضات

دولي منظمة الطيران المدني ال

ة أنشطة  مشاريع التعاون الفني والصناديق االستئمانية واتفاقات الخدمات اإلداري
والمقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المقدمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

ول (د) ال
ع)  (تا
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الجدول (ه)

األرباحالتحةول

الرصيدأو الخسائرمن الصثناديقالفائدةالرصيد

فيغير رداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليرادات فينوع

31/12/2020المحققةالمساهماتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالمساهمات(1)التعديل01/01/2020الصندوق

 CAPS  140     1   2   0   (  0)  138أفغانستان

 CAPS  3     0     11     14جزر البهاما

  CAPS  5     0   0   0  (  5)بوليفيا

 CAPS  33     0        33الرأس األخضر

 CAPS  18     0        18كوبا

 CAPS 2 272     5   742   1     0  1 534اثيوبيا

 CAPS  46     0        47غينيا

 CAPS  116           116جامايكا

 CAPS  673     3   2   9      666لبنان

 CAPS  42     0   0   0      43ليسوتو

ة  CAPS  66     1        66الجماهيرية العربية الليبي

 CAPS  54     2   0   9   (  0)  46الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

 CAPS  4     0        4موزامبيق

 CAPS  76     0   3   1      72نيجيريا

 CAPS  16     0        16ُعمان

 CAPS  3     0        3االتحاد الروسي

  CAPS(  54)     31    69    15سيشيل

 CAPS  103     0        103السودان

 CAPS  6     0        6سورينام

 CAPS  750     3       0   754الجمهورية العربية السورية

 CAPS  234     1     8     243ترينيداد وتوباغو

          CAPSأوغتدا

 CAPS  12           12جمهورية تنزانيا المتحدة

 CAPS  45     0        45أوروغواي

 CAPS  18     0        18اليمن

 998 3  16  (5  ) 88   20   780   17     682 4 المجموع

 110 5  21  (6  ) 113   27   005 1 (20  )   034 6 ما يعادله من الدوالرت الكندية

(1):على أساس نقدي  

ب بب التقري مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بس

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
( بآالف الدوالرات األمريكية) 

النفقاتالمقبوضات

دولي منظمة الطيران المدني ال

أنشطة مشاريع التعاون الفني
صندوق خدمات مشتريات الطيران المدني

المقبوضات والننفقات ورصيد المقبوضات المسبقة





 
 

 

 منظمة الطيران المدني الدولي
م إلى الجمعية العمومية بشـــــــــأن مراجعة البيانات الجزء الخامس: تقرير مراجع الحســـــــــابات ا لخارجي الم قدَّ

وتعليقات األمينة العامة  31/12/2020المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي للفترة المالية المنتهية في 
 .ردًا على تقرير مراجع الحسابات الخارجي
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 م راجعة البيانات المالية
 2020لعام 

 
 منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(



 

2 40204-OSFA | 21/5/2021 | تقرير المراجع الخارجي للحسابات 
 

 جدول المحتويات

 9-1 الفقرات ................................................................................................ التنفيذي الموجز

 23-10 تالفقرا  .............................................................................................. تنفيذ الم راجعة

 56-24 تالفقرا  ....................................................................................... ة الداخليةرقابم الانظ

 113-57 تالفقرا  ............................................................... أبرز االستنتاجات المتعلقة بالبيانات المالية

 116-114 تالفقرا .................................................................................. الحسابات تدقيق فوراق

 121-117 تالفقرا ................................................................................ السابقة التوصيات ةمتابع

 

 

 

  

أكدت الجمعية العمومية التعيين و ( SFAO - االتحادي المراجعةمكتب اختصارًا االتحادي السويسري ) الحسابات مراجعةالمجلس مكتب ن عيّ 
 1/7/2020 )الفترة من 2022و 2021و 2020وأقرته مراجع حسابات خارجيًا لمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( للسنوات المالية 

 .(30/6/2023 إلى

من النظام المالي لإليكاو وكذلك في االختصاصات اإلضافية التي تنظم المراجعة الخارجية للحسابات  13تحدد االختصاصات في المادة تو 
مراجعة الحسابات، وقبلت اإليكاو  على أحكام مهمة 21/8/2020 في المرفقة بذلك النظام. وعالوة على ذلك، نصت رسالة التعاقد المؤرخة

 .9/9/2020تلك األحكام والشروط في ردها المؤرخ 

بالتدقيق كمراجعة خارجية لحسابات منظمة الطيران المدني الدولي بطريقة مستقلة تمامًا بوصفه الهيئة االتحادي ويضطلع مكتب المراجعة 
فريقًا من المهنيين ذوي الخبرة الواسعة في عمليات التدقيق  اجعة االتحاديمكتب المر العليا لإلشراف المالي لالتحاد السويسري. ويوظف 

 .في المنظمات الدولية

 

 :بالجهات التالية لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال

Swiss Federal Audit Office (SFAO) 

Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne, Switzerland 

Eric-Serge Jeannet, Vice-President, Tel. +41 58 463 10 39, eric-serge.jeannet@efk.admin.ch 

Didier Monnot, Head of International Mandates, Tel. +41 58 463 10 48, didier.monnot@efk.admin.ch 

Martin Koehli, Director of Audit ICAO mandate, Tel. +41 58 463 10 68, martin.koehli@efk.admin.ch 
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  2020م راجعة البيانات المالية لعام 
 منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(

 

  تنفيذيال وجزمال
 

 

تهية ( ُمراجعة البيانات المالية للسنة المنمكتب المراجعة االتحاديأكمل "المكتب السويسري االتحادي لُمراجعة الحسابات" )  -1
. وقد أجرى الُمراجعة المالية بصفته ُمراجع الحسابات الخارجي الجديد لإليكاو في سياق جائحة فيروس 31/12/2020في 

كورونا. وبالرغم من األزمة وقيودها، إاّل أن "مكتب المراجعة االتحادي" استطاع تنفيذ التزامه بالُمراجعة. ومع أنه لم يكم 
وقع، إاّل أن "مكتب المراجعة االتحادي" حصل على ما يكفي من األدلة المتعلقة بالُمراجع. الممكن إجراء االختبار في الم

ويود "مكتب المراجعة االتحادي هذا أن يشكر إدارة وموظفي اإليكاو على ما أبدوه من التزامات وبذلوه من جهود في هذا 
اإلدارة على جميع المستويات ومع الموظفين  السياق. وقد استطاع مكتب المراجعة االتحادي التواصل بشكل مفتوح مع

 و"مكتب الرقابة الداخلية" و"اللجنة االستشارية للتقييم والُمراجعة".
وأجرى مكتب المراجعة االتحادي عمليات الُمراجعة وفقًا "للمعايير الدولية لُمراجعة الحسابات" و"النظام المالي" لإليكاو  -2

وضة في تقرير تخطيط الُمراجعة في هذا الشأن، والذي أصبح مكتماًل في نوفمبر وتحليل المخاطر ونهج الُمراجعة المعر 
2020. 

ويوّد "مكتب المراجعة االتحادي" أن ُيبرز التعاون الممتاز وروح االنفتاح التي اتسمت بها عملية الُمراجعة. وهو ُيعرب عن  -3
 من عمله. تقديره لما أبداه جميع مسؤولي اإليكاو من لباقة خالل السنة األولى

 

 رأي المراجعة غير مشفوع بتحفظ
 

ّدت. 2020البيانات المالية لعام  بشأن المراجعة غير مشفوع بتحفظرأي  "مكتب المراجعة االتحادي" ُيصدر -4 هذه  وقد اُع 
  ". المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام"المالي لإليكاو و نظامالبيانات المالية وفقًا لل

الُمراجعة والتي يمكن أن يكون لها تأثير عملية تحديدها أثناء  جرى التي  البيانات غير الصحيحة صويبقامت اإليكاو بت -5
مكتب المراجعة "أصدر وقد . فلم تطرأ عليها أي تغييرات قل أهميةاألخرى األ أما االستنتاجاتالمالية.  بياناتعلى ال كبير

 .2021الجودة الشاملة للبيانات المالية لعام مستوى لتحسين  ــشوفالكُ العرض و التوصيات المتعلقة بسلسلة من  "االتحادي
ّدتتقييم إدارة اإليكاو، ووفقًا ل -6 "مكتب المراجعة يحدد و . المؤسسة المستمرة مفهوم البيانات المالية على أساس  فقد أُع 

ؤسسة مستمرة: مك صلة العملمواجدية حول قدرة المنظمة على  اً العناصر التالية التي يمكن أن تثير شكوك االتحادي"
مستويات السيولة كل عام وتوقيت تحصيل الحاّد لنخفاض االاإليكاو و  إيراداتفي قطاع الطيران المدني وفي  حادّ التراجع ال

 المتنامي.رأس المال العامل والعجز المتراكم )صافي األصول السلبية( و  المقررة االشتراكات
)التي أعدتها اإليكاو( أنه  2021لتوقعات النقدية لعام " لمكتب المراجعة االتحادي"بها  قامإجراءات الُمراجعة التي  وُتظهر -7

االستدامة  غير أن. 2021كمؤسسة مستمرة حتى نهاية عام قدرة المنظمة على مواصلة العمل إزاء ال توجد شكوك كبيرة 
جهودها للسيطرة بذل اإليكاو على مواصلة " مكتب المراجعة االتحادي" حثّ يمصدر قلق. و تشكل المالية للمنظمة ال تزال 

 .في األشهر المقبلة صرامةوإدارة الخزانة ب تكاليفعلى ال
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 تحسينمن أجل التوصيات 

خالل أعمال الُمراجعة المؤقتة والنهائية، حّدد "مكتب المراجعة االتحادي" عدة مجاالت للتحسين. ويحتوي هذا التقرير على  -8
وصلنا إليها فيما يتعلق بالمحاسبة وبيئة تكنولوجيا المعلومات ونظام الضوابط الداخلية. وقد ناقش أبرز االستنتاجات التي ت

 ن."مكتب المراجعة االتحادي" التوصيات مع اإلدارة وطلب تعليقات من األمينة العاّمة في هذا الشأ

مل بشأنها أمرًا ممكنًا بالكامل خالل دورة توصية قدمها ُمراجع الحسابات الخارجي السابق ولم ينته الع 57ولم تكن متابعة  -9
الُمراجعة هذه. ومعظم التوصيات انبثقت عن عمليات ُمراجعة األداء أو عمليات الُمراجعة الخاصة وال يمكن تنفيذها بشكل 

)التي  صحيح خالل عملية الُمراجعة المالية. وقد أخذ "مكتب المراجعة االتحادي" علمًا بأن اإلدارة تعتبر بعض التوصيات
صّنفها ُمراجع الحسابات الخارجي السابق على أنها توصية لم ينته العمل بشأنها( ُمغلقة. وقد رّكز "مكتب المراجعة 

 .االتحادي" على التوصيات التي قد تؤثر على البيانات المالية
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 تنفيذ الم راجعة
 

 

 م راجعةالونطاق أهداف 
 

المعايير "بناًء على  (إليكاومنظمة الطيران المدني الدولي )ابشأن البيانات المالية لالهدف من الُمراجعة المالية هو إبداء رأي  -10
 .31/12/2020للسنة المنتهية في  "المحاسبية الدولية للقطاع العام

في رات في صايالمالي )البيان األول( وبيان األداء المالي )البيان الثاني( وبيان التغي وضعتشمل البيانات المالية بيان الو  -11
 وكذلك الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( ةاألصول )البيان الثالث( وبيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( وبيان مقارن

 غيرها من المالحظات التوضيحية.المالحظات على البيانات المالية، والتي تشمل عرض السياسات المحاسبية و 

( ب) رفق، بما في ذلك الملإليكاوالمالي نظام وامتثاال لل "يير الدولية لُمراجعة الحساباتللمعا"أجريت الُمراجعة وفقًا وقد  -12
الُمراجعة للحصول على وتنفيذ المعايير تخطيط  قتضي هذهتو "االختصاصات اإلضافية التي تحكم الُمراجعة الخارجية". بـ

 .ةأي أخطاء جوهريالبيانات المالية خالية من بأن تأكيد معقول 

. يكاو في سياق جائحة فيروس كورونالإل ًا للحساباتجديد اً خارجيًا ُمراجع" بوصفه مكتب المراجعة االتحاديجرى التزام "وقد  -13
قد أتاحت . و 2020من ُمراجعة البيانات المالية لعام  "مكتب المراجعة االتحادي" فقد استطاعبالرغم من األزمة وقيودها، و 

المؤتمرات  جمع األدلة من خاللعمليات و  خطوات الالزمةاالجتماعات وال وجرتعد. عن بُ حّق استخدام ُنُظمها اإليكاو 
مكتب "أن  االختبار في الموقع، إالّ  ه لم يكن من الممكن إجراءبالرغم من أنو عد وتبادل البريد اإللكتروني. نظمة عن بُ المُ 

إدارة إلى شكر توّجه بالأن ي" ب المراجعة االتحاديمكت" يودّ و ُمراجعة. الأدلة ما يكفي من حصل على قد  "المراجعة االتحادي
 في هذا السياق جهودما بذلوه من و  اتتزامما أبدوه من الوموظفي اإليكاو على 

 

 مجاالت التركيز في عملية الم راجعة
حديد أجرى "مكتب المراجعة االتحادي" عملية تقييم للمخاطر ألغراض الُمراجعة. وبناًء على هذا التحليل، فقد جرى ت -14

اتخاذ إجراءات محددة من حيث المراجعة. وقد ُعرضت عناصر  المجاالت ذات األولوية التي تشكل مخاطر كبيرة أو تتطلب 
استراتيجية الُمراجعة هذه على إدارة اإليكاو و"مكتب الرقابة الداخلية" و"اللجنة االستشارية للتقييم والُمراجعة" والمجلس. وقد 

 .. واتبع "مكتب المراجعة االتحادي" نهج الُمراجعة بالشكل المقّرر2020الُمراجعة لشهر نوفمبر  ُأدر جت في تقرير تخطيط

وتحدد "المعايير الدولية لُمراجعة الحسابات" الدور الذي يجب أن يؤديه ُمراجعو الحسابات فيما يتعلق بمخاطر المعلومات  -15
(. وبالتالي، فقد طبق ُمراجع 240حتيال أو الخطأ )القاعدة غير الصحيحة في البيانات المالية، سواء كان ذلك بسبب اال

 .الحسابات الخارجي إجراءات محددة في هذا الصدد

 
 استنتاجات المراجعة (وصف الخطر )حسب تقرير تخطيط المراجعة #
 فيروس كوروناتأثير جائحة  -1

 بالكامل في البيانات المالية. جائحةعواقب ال يجر  احتسابربما لم 

 وما يليها 60ة الفقر 
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 استنتاجات المراجعة (وصف الخطر )حسب تقرير تخطيط المراجعة #
 .تجاوز اإلدارة للضوابط -2

 لتوجيهات.ا قد تبطل اإلدارة أو تتجاوز الضوابط أو الشروط أو

 وما يليها 29الفقرة 

 "المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام"طبيق ت -3

 ."لعاملمعايير المحاسبية الدولية للقطاع الشروط "البيانات المالية بالكامل ال يمكن أن تمتثل ا

 وما يليها 67الفقرة 

 أغريسو(برنامج ) "تخطيط موارد المؤسسات"برنامج  -4

، مما يزيد صحيحظم تكنولوجيا المعلومات بشكل نُ  يجري تصميم أو صيانةقد ال 
 من مخاطر األخطاء أو االحتيال.

 وما يليها 29الفقرة 

 اإليراداتتسجيل  -5

غير  توّقفالو  مرور،، ترتيبات المثالً صحيح )احتمال عدم احتساب إيرادات العقود بشكل 
 الزمنية(. اتالصحيح للفتر 

 ها بشكل صحيح.جري مراعاتوقد ال ي إليكاوقد تحتوي عقود المشروعات على شروط ضارة لـ

شكوك فيها إلى زيادة الحاجة إلى المخصصات أو عمليات حسابات القبض المقد يؤدي تحصيل 
 الشطب.

 دات من المخاطر الهامة.يعتبر االعتراف باإليراو 

 96و 74و 40الفقرات 
 وما يليها 102و
 

 المشتريات -6

 (.التوافركتمال و التوّقف واالت بشكل صحيح )النفقا احتمال عدم احتساب

 واتية.ظل ظروف غير مُ  جري أو قد ت اإليكاوقد ال تفي المشتريات باحتياجات 

 وما يليها 50الفقرة 

 تكاليف الموظفين -7

 قة بالموظفين بالكامل.نفقات المتعلدم احتساب الاحتمال ع

 84و 53الفقرتان 
 والفقرات التالية

 

 السفر -8

عدم احتساب النفقات بشكل صحيح لاحتمال وثمة . اإليكاوقد ال تكون النفقات مؤهلة وفقاً لقواعد 
 (.توافركتمال والالتوّقف واال)

م تحدد أي ل
 مشكلة

 نةاخز ال -9

 بها. رخص ات مبررة أو مالمدفوعقد ال تكون 
 األصول.قد ال توجد 

 70و 54الفقرتان 
 والفقرات التالية

 
 

  الم راجعةعملية مع اإلدارة والهيئات الرئاسية أثناء  تواصلال

خالل مرحلة التخطيط للُمراجعة، عقد "مكتب المراجعة االتحادي" اجتماعات ُمنّظمة عن ُبعد مع رئيس المجلس واألمينة  -16
" رز موظفي المنظمة في "فرع الشؤون المالية" و"إدارة التعاون الفني" و"إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةالعامة وأب
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وغيرها. وعمومًا، يؤكد "مكتب المراجعة االتحادي" على التعاون الممتاز والتواصل الشفاف أثناء الُمراجعة. تم إجراء جميع 
 ل افتراضي.االجتماعات وعمليات الُمراجعة بشك

" اللجنة االستشارية للتقييم والُمراجعة"( و8/4/2021) "المالية إدارة "فرع الشؤون الُمراجعة إلى  استنتاجات وُأحيلت -17
 (.29/4/2021) ةالعام ةاألمينو  (16/4/2021)

أعمال عند قيامنا بين توضيحها ومناقشتها مع األشخاص المسؤول جرى الثانوية األخرى التي   تر د في هذا التقرير المسائلالو   -18
 الُمراجعة

 

 بة الداخليةاالتعاون مع مكتب الرق
 

من المعايير الدولية  610 للقاعدة فقاً و . و رقابة الداخلية"مكتب ال"علمًا بالعمل الذي قام به  "مكتب المراجعة االتحادي"أحاط  -19
ذت بعين االعتبار ، لمراجعة الحسابات والتي قد تكون ذات صلة  "ة الداخليةرقابلمكتب ا"نتائج العمل الذي قام به ُاخ 

لتنسيق وظائف  "مكتب الرقابة الداخلية"مع  ةبع سنويتبادل رُ وجرت الُمواظبة على إقامة عمليات بإجراءات الُمراجعة لدينا. 
 .داخل المنظمةشراف الُمراجعة واإل

 مكتب الرقابة الداخلية"." سلط الضوء على التعاون الممتاز معيأن  "مكتب المراجعة االتحادي" ودّ وي -20

 

 الم راجعةالمنبثقة عن عملية توصيات ال
يحتوي هذا التقرير على . و عدة مجاالت للتحسين "مكتب المراجعة االتحادي"د خالل أعمال الُمراجعة المؤقتة والنهائية، حدّ  -21

 ".الداخلية رقابةال"نظام الرئيسية المتعلقة بالمحاسبة وبيئة تكنولوجيا المعلومات وستنتاجات اال

تعليقات الحصول على التوصيات مع اإلدارة وطلب  وقد ناقش "مكتب المراجعة االتحادي"توصية.  21يتضمن هذا التقرير و  -22
 .ة عن مراقبة تنفيذهايمسؤولالاإلدارة وتتولى من األمينة العاّمة. 

(، أحاط "Corte dei Contiبة اإليطالي "ديوان المحاسُمراجع الحسابات الخارجي السابق ) مع عملية تسليم المهامأثناء و  -23
 14 ذلك شمليلم ينته العمل بشأنها. و الحسابات توصية اعتبرها ُمراجعون  57 وجودعلمًا بـ "مكتب المراجعة االتحادي"

، 2020عام ة في تابعوفي سياق عملية المأو الُمراجعة الخاصة.  داءمن تقارير األ 43توصية من تقارير الُمراجعة المالية و
 متابعةمعلومات مفصلة عن  وتر دعلى التوصيات التي يمكن أن تؤثر على التقارير المالية.  "مكتب المراجعة االتحادي"ز ركّ 

 .وما يليها 117هذه التوصيات في الفقرة 
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 ة الداخليةرقابم الانظ
 

 

د بالشكل المحدّ  ، وذلكظم لموارد المنظمةاالستخدام المنت لتأكد منداخلية لالة قابر الحتفظ األمينة العاّمة بنظام يجب أن ت -24
 لإليكاو. "المالي نظامال"في المادة الحادية عشرة من 

 بموثوقية يتعلق فيما اإليكاو أهداف تحقيق بشأن معقول ضمان توفير في أساسيا عنصراً " الداخلية الرقابة نظام" ويعتبر -25
. المالية التقارير إعداد عملية إليها تستند التي الرئيسية ملياتالع" مكتب المراجعة االتحادي" اختار وقد. المالية التقارير
 الرقابة مكتب" أنجزه الذي العمل مراعاة جرى  وقد. 2020 المالية للسنة الرئيسية الُمراجعة مجاالت أدناه الجدول ويعر ض
 ،"مكتب المراجعة االتحادي" عقد من األولى السنة وخالل". مكتب المراجعة االتحادي" أعمال في لالزدواجية تفادياً " الداخلية

 التقارير موثوقية حيث من" الداخلية الرقابة نظام" بـ اإللمام أجل من واسعا المكتب هذا بها قام التي الُمراجعة نطاق كان
 فيدوسيست. المالية التقارير لمجموعة الهامة األعمال أنشطة جميع يراجع لم" مكتب المراجعة االتحادي" أن غير. المالية

 على وسيعمل المالية بالبيانات يتعلق فيما المقبلة الُمراجعة عمليات نطاق ويوسع النتائج من" مكتب المراجعة االتحادي"
 العمليات. جميع في التناوب أساس

 

 

 التقييم اإلجمالي 2020مجال المراجعة في  اإلجراءات

 

 

  الضوابط على مستوى الهيئات

  جيا المعلوماتالضوابط العامة لتكنولو 

  تسجيل اإليرادات

  المشتريات

  الموارد البشرية

   السفر

  إدارة السيولة والخزانة

   ابتةثاألصول ال

 إغالق وإعداد عملية البيانات المالية 
 

 

 

 .تخاذ اإلجراءال ـلّحةهناك حاجة مُ و . ينقص ماد يوجد

 ذه من قبل اإلدارة.تنفي نبغيهناك مجال للتحسين ي

". وليست هناك حاجة أو هناك حاجة محدودة التخاذ مكتب المراجعة االتحادي"توقعات واكب النتائج ت
 .اإلجراءات

 )مبدأ التناوب(. ةالخارجي غير مشمولة بالمراجعةالعمليات الرئيسية 
 

 

 

القاعدة  لشروط وفقاً و ". المراقبة الداخليةعن بيان "لعرض"( و)"ا اً ماليتقريرًا نشر األمينة العاّمة، إلى جانب البيانات المالية، وت -26
التناقض أوجه المعلومات لتحديد  " بقراءة هذهمكتب المراجعة االتحادي" يقوم، من "المعايير الدولية لمراجعة الحسابات" 720

 .مةاأي استثناءات هعلمًا ب "مكتب المراجعة االتحادي" أخذلم يو . فيها ة، إن وجدت، في البيانات المالية المدققماديال
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 الضوابط على مستوى الهيئات
دارة طارًا جديدا إلإ"ت اإليكاو وضع، 2020في عام و م المخاطر. يقيتولى تمجلس دائم يجتمع بانتظام وي دى اإليكاول -27

سجل مخاطر  56 )"نظام إدارة المخاطر المؤسسية"(. يجري االحتفاظ بما مجموعه "بة الداخليةاالمخاطر المؤسسية والرق
فيجري  الماليةوالتقارير ك الدفاتر مسفيما يتعلق ببيئة المراقبة  أما. مكاتبال/داراتجديد في اإليكاو وعلى مستوى اإل

اإليكاو تدابير لمنع السلوك غير  وضعت، حديد المسؤولياتبشكل جيد. باإلضافة إلى هيكل اإلبالغ التشغيلي وتتطويرها 
الُمراجعة الداخلي وقناة مكتب األخالقيات و  مكتبومعايير السلوك و  "إطار األخالقيات"مثل  المناسب أو اإلبالغ عنه،

وحدة التفتيش جانب "اإلشراف من من اإليكاو  ستفيدوما إلى ذلك. كما تمع هيئة مستقلة معنية  غ عن المخالفاتبالاإل
 .لسياسات واإلجراءات الماليةدلياًل لو  امالي نظاما، وضعت اإليكاو ةالمالي". ومن الناحية المشتركة لألمم المتحدة

خص تتعلق ببيئة المراقبة وقدم عدة توصيات، ال سيما فيما ياستنتاجات عدة علمًا بُمراجع الحسابات الخارجي السابق وأخذ  -28
منظمة لقة بالمتعبعض التحديات  ستنتاجاتتمثل هذه االو المشتريات بإدارة التعاون الفني. مكتب وإلحاق  اتاألخالقي إطار

 .المستقبلفي في عمليات ُمراجعة األداء  مسائلتحليل متابعة هذه ال "مكتب المراجعة االتحادي" نوي يو اإليكاو. 

 

 العامة لتكنولوجيا المعلومات ضوابطال
مكتب المراجعة "تقييم التطبيقات المتعلقة بالبيانات المالية. استعرض "الضوابط العامة لتكنولوجيات المعلومات" تشمل ُمراجعة  -29

"الخادم الحاسوبي ويندوز" وقاعدة بياناته و)"برنامج تخطيط موارد المؤسسات" لإليكاو(  تطبيق برنامج أغريسو "االتحادي
(Windows Server )ف "الضوابط العامة لتكنولوجيات المعلومات".األساسية مقابل أهدا  

نهج باتباع يسمح وهو ما في اإليكاو فعالة.  تكنولوجيات المعلومات"الضوابط العامة لأن  "مكتب المراجعة االتحادي" ستنتجوي -30
اكتشف  "مكتب المراجعة االتحادي" غير أنلبعض العناوين في البيانات المالية. ضوابط فيما يخص المراجعة على اليقوم 

)مثل المالية والمحاسبة  سو"مدّعمة من "برنامج أغريال لإليكاوبعض أوجه القصور التي أثرت على جودة العمليات اإلدارية 
نظرا ألنها تؤثر سلبا على كفاءة وفعالية معالجة و في الفقرات التالية.  وتر د أوج القصور بشكل مفّصلوالموارد البشرية(. 

 .هامعالجتبيوصي  "مكتب المراجعة االتحادي" فإنتكنولوجيا المعلومات، 

 فيه الكفايةمحددة بما  غيرو  حت قديمةالخاصة باإلجراءات أصبوثائق ال – اتإدارة التغيير 
طفيف( قديمة  تنطوي على تأثير)( Configuration) ات فيما يخص التغييرات في اإلعداداتوثائق إدارة التغيير أصبحت  -31

فإن . باإلضافة إلى ذلك، الرسم البياني لإلجراءات المتبعةالنهائية في ات الحلقمثل الوتحتوي على أخطاء منطقية 
اختبار أما فيما يخص . شكل غير مفهومبفي اإلعدادات يجر ي تحديده تغييرات الالتغييرات الطفيفة أو لخاص باصنيف الت

  .فلم يجر تحديد أي شروط تتعلق بالوثائق التغييرات الطفيفة

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
 .تغييرات وأدوار ومسؤوليات األشخاص المعنيينأنواع الفيما يخص مختلف دة بما فيه الكفاية الوثائق ليست محدّ 

تغييرات طفيفة )مخاطر على أنها ة/رئيسية( هاممخاطر )تغييرات شديدة التغييرات اعتبار ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
 ات لإليكاو.مخاطر كبيرة في عملية إدارة التغيير  وينطوي علىمنخفضة( 

ويجب أن  لتغييرات في اإلنتاجُيمكن أن ُترّخص وتختبر وتنقل اار التي األدو  أن ُتحّدد بشكل أفضليكاو اإلويتعّين على 
 بين هذه األدوار."الفصل بين الواجبات" بشكل صحيح فيما ن تضم
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 (2)األولوية  1التوصية رقم 

 في غييراتالت مراقبة وإجراءات وقواعد لوائح" التغيير إدارة وثائق بتحديث اإليكاو تقوم بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 الخاصة والمسؤوليات واألدوار المختلفة التغييرات بأنواع يتعلق فيما تحديداً  أكثر تكون  أن يجب كما". المعلومات تكنولوجيا

 .الواجبات بين الفصل بين الفصل وكذلك منها بكل
 

 تعليقات األمينة العاّمة
 خدمات اســـــتقرار لضـــــمان باســـــتمرار تتحســـــن لمعلوماتا تكنولوجيا مســـــتوى  على التغيير إدارة إجراءات .مقبولة التوصـــــية
 مســــــــــــــتوى  على التغيير إدارة عملّية نطور وإننا. الســــــــــــــرعة لزيادة الالزمة بالشــــــــــــــروط والوفاء وأمنها المعلومات تكنولوجيا
 طفيفال التغيير أي) المختلفـــة التغيير ألنواع اتبـــاعهـــا ينبغي التي اإلجراءات لمعـــالجـــة وقواعـــدهـــا المعلومـــات تكنولوجيـــا

 في والتوســــــــــــــع التغيير، أنواع من نوع لكلّ  المطلوبة الموافقة وعمليات المالئم النحو على( مســــــــــــــبقة وبموافقة والضــــــــــــــخم
 الزمني والجدول الطوارئ  حاالت في الموافقة وعملّية. وبعده االســــــــــــــتخدام البدء قبل االختبار وعملّية اآللي االســــــــــــــتخدام

 .2021 خالل العملية هذه تحسين على العمل وسيمتدّ . بالكامل أيضاً  سينفذان( FSC) للتغيير المستقبلي
 واالتصاالت( المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة

 31/3/2022: المستهدف التاريخ
 في النظام عداداتاإلفي تغييرات للكامل التعّقب  جري ال ي - اتإدارة التغيير 

باإلضافة و لبرنامج. ة لجديد نسخةإصدار جديد تثبيت القيم بيتطلب و . اتاإلصدار رنامج أغريسو" إلى تستند إدارة التغييرات لـ "ب -32
تغييرات الال يجري تعقب المحّددة. و  لتلبية احتياجات اإليكاوفي النظام  في اإلعداداتتغييرات ُيمكن إدخال الإلى اإلصدارات، 
 في "نظام أغريسو".كامل في اإلعدادات بال

 "مكتب المراجعة االتحادي"من ق بل التقييم 
 اإليكاوسجل ينبغي أن تُ و . اإلعدادات بالكامل إدارة إلى صعوبة ضبط ات في اإلعداداتتغيير العدم وجود سجالت يؤدي 

يمكن تحقيق ذلك من و ة. اسملضمان تعّقب التغييرات الح "برنامج أغريسوإطار " في اإلعدادات جداول فيجميع التغييرات 
 .عداداتلتغييرات في جداول اإلاتعّقب ع طريقة اتباخالل 

 (1)األولوية  2التوصية رقم 

 بواسطة بالكامل( configuration) اإلعدادات في التغييرات تسجيل اإليكاو تضمن بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .النظام

 تعليقات األمينة العاّمة
 تسجيل تشغيل تمّ  ولكن،. UBW نظام ضمن اإلعدادات اتتغيير  جميع تسجيل الممكن غيرمن  . مقبولة التوصية

 .برمته النظام نطاق على اإلعدادات معظم تخزين يتمّ  حيث النظام، بارامترات جدول ضمن التعديالت
 واالتصاالت( المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة

 26/4/2021  :ُنفذت
 كلمات السرّ المتعلقة بسياسة تنفيذ الالحاجة إلى تحسين  -المنطقي  حّق االستخدام

د كلمات يـتعقّ فيما يخص مدى التوصيات  ـتاحتُ و تنطبق على جميع ُنُظم اإليكاو. صحيحة ال توجد سياسة كلمات السّر  -33
كلمات  تنفيذة كيفي بشأنال توجد إرشادات واضحة غير أنه . لجهات المعنية باإلعدادلكلمات السّر  تنفيذالسّر أو شروط 

 .ضعيفة"برنامج أغريسو" فتعتبر إعدادات كلمات السّر لمستخدمي النظام في أما . قابلة للتركيبللتطبيقات القياسية ال السرّ 
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 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 

ُنُظـم لبه رّخص خلي غير المالخارجي والداالمرتبطة بُسبل االستخدام مخاطر الالضعيفة من  سرّ كلمات التنفيذ تزيد سياسة 
على األقل طول كلمات السّر وتعقيد  سرّ كلمات الالشاملة لسياسة ال تضمنتوينبغي أن . "برنامج أغريسو" السيما ،اإليكاو

 .االستخدام الفاشلةمحاوالت اإلغالق بعد ل كلمات السّر و كلمات السّر وسجّ  ُعمركلمات السّر و 
 (2)األولوية  3التوصية رقم 

 من األدنى الحد تحدد السر كلمات بشأن شاملة عامة سياسة وتنفذ اإليكاو تنشئ بأن "مكتب المراجعة االتحادي"ي وصي
 .األنظمة لجميع الشروط

 تعليقات األمينة العاّمة
 كلمات ســياســة اهاةضــلم( ERP) المؤســســات موارد تخطيط برمجيات ضــمن الســرّ  كلمات ســياســة ُحّدثتالتوصــية مقبولة. 

 واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا بقسم الخاّصة السرّ 
  (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة

  23/10/2020 :ُنفذت
 رخيص فيما يخص "برنامج أغريسو".إعادة كتابة مفهوم التالحاجة إلى  –المنطقي حّق االستخدام 

د  -34 ما األدوار المتاحة و  سرديمفهوم مالئم للترخيص ال يوجد و . عاماً  دليالً  و" بوصفهأغريس "برنامجفي إطار مفهوم الترخيص اُع 
أما ضبط االستخدام على أساس األدوار فال . اهلغائأو إ راخيصعمليات منح الت حّدد بشكل مفّصليُ و  يتعلق بها من تراخيص

اتباع سماء المستخدمين اآلخرين بداًل من أل االستخدام وفقاً وق حق، ُمن حت بعض المستخدمينوبالنسبة ل. يجري تنفيذه بالكامل
 نظمة.في المواضحة المعالم ألدوار  االستخدامد حقوق يحدّ و ر ادو األيقوم على نهج 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
ة أو غير ُمفرطال تراخيصالبطة بالمرتمخاطر النسخ المستخدمين الحاليين إلى زيادة  من خالل االستخداميؤدي منح حقوق 

 االستخدام.وإلغاء حقوق  غييرغير الواضحة لمنح وت اإلجراءاتينطبق أيضًا على وهو ما دة. المحدّ 

" واجباتبين الالفصل مراعاة "دة في المنظمة، مع دوار محدّ أل وفقاً للمستخدمين بالنسبة  االستخدامحقوق  إسناد وينبغي
 .بشكل صحيح
 (2األولوية ) 4التوصية رقم 

 أغريسو بحيث نظام في األدوار على القائمة االستخدام حقوق  مفهوم اإليكاو تكتب بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .وإلغائها وتغييرها األدوار هذه منح عمليات بوضوح ويحدد المنظمة في المحددة لألدوار االستخدام حقوق  بالتفصيل يوضح

 تعليقات األمينة العاّمة
 .UBW نظام لمنح حقوق االستخدام القائمة على األدوار ضمن محدد تّم توثيق مفهوم .وصية مقبولةالت

 (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة
 26/4/2021 :ُنفذت
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 في الوقت المناسب راخيصيجب ضمان إدارة الت -المنطقي  حّق االستخدام
 حن  مُ وقد . ة للمستخدمالمناسبالتوظيف فترة إلى  حّق االستخداميها سَند فة حاالت لم يُ عدّ " المراجعة االتحادي مكتب"د حدّ   -35

في لمستخدمين اآلخرين بالنسبة ل االستخدامحقوق ُتلغى لم و . مباشرة فترة عملهمالُنُظم قبل ستخدام ا حقّ  عدة مستخدمين
كان قد  واحداً  مستخدماً  "مكتب المراجعة االتحادي"د حدّ وقد المنظمة.  ممغادرته عندبشكل كامل وفي الوقت المناسب 

 (.الهامة )حقوق الخدمة الذاتية فقط االستخدامبعد فترة العمل، ولكن بدون حقوق  "برنامج أغريسو " استخدام

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 

في االستخدام منح وإلغاء حقوق ال تضمن  "برنامج أغريسو" ي إطارف ينلمستخدمعمليات إدارة حّق االستخدام بالنسبة ل
 نظام.للبه  ّخصغير المر  المرتبطة باالستخداممخاطر الالوقت المناسب، مما يزيد من 

 (1)األولوية  5التوصية رقم 

 في المناسب الوقت في االستخدام حقوق  وإلغاء منح تضمن تدابير اإليكاو تنفذ بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .النشط الدليل وفي أغريسو نظام

 تعليقات األمينة العاّمة
 التنفيذ. قيد اآلن وهي االستخدام، حقوق  وسحب لمنح UBW نظام سياسة ُحّدثت .مقبولة التوصية

 (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة
 26/4/2021 :ُنفذت

 "برنامج أغريسو" في في التصاريحتغييرات الب ال يجري تعقّ  -المنطقي ام حق االستخد
 " بواسطة النظام.برنامج أغريسو" في تراخيص المستخدمين فيالتغييرات جري تعّقب ي ال -36

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
ويمكن أن يساعد  "نظام الرقابة الداخلية"في  ًا هاماً النظام عنصر  بواسطةخيص المستخدم اتسجيل التغييرات في تر  تبرعيُ 

 ضبط االستخدام.نظام لتحايل على التالعب لعمليات اكتشاف األخطاء أو  على
 (1)األولوية  6التوصية رقم 

 في التغييرات لتسجيل أغريسو نظام في تعّقب التغييرات ميزة بتمكين اإليكاو تقوم بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .التصاريح

 تعليقات األمينة العاّمة
 .UBW نظام ضمن االستخدام حقوق  في بالتغييرات الخاّصة التعديالت تسجيل نظام تشغيل تمّ مقبولة.  التوصية

 (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة
 26/4/2021 :ُنفذت
 "برنامج أغريسو " حقوق االستخدام فياستعراض  المواظبة علىيجب  -المنطقي  حّق االستخدام

هم منتظم وشامل لحقوق استعراضال يوجد غير أنه . "برنامج أغريسو"لين في المستخدمين المسجّ شهريًا يكاو ستعرض اإلت -37
دوار وال تُـستعـَرض سوى حقوق االستخدام الهامة المختارة عند اإلخطار من أصحاب األ. الفعلية الخاصة بحّق االستخدام

 .ةمار الهادو األ ههذأحد منح الهامة عند 
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 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
هذا االستعراض يساعد  باإلضافة إلى ذلك،المتضاربة. الحقوق لحقوق االستخدام لتحديد  استعراض دوري شاملوجد يال 

 .صل بين الواجباتعلى الف اً أن التغييرات في حقوق االستخدام ال تؤثر سلب التأكد منعلى 
 (2)األولوية  7التوصية رقم 

 األقل على) منتظمة بصفة المستخدمين لجميع االستخدام حقوق  اإليكاو تراجع بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 صحة وتأكيد وتوقيعها المراجعة تاريخ تحديد الدائرة لرئيس وينبغي. لموظفيها دائرة رئيس كل بذلك يقوم أن وينبغي(. سنوياً 
 .انحرافات بأي المؤسسات موارد تخطيط فريق إبالغ أو االستخدام حقوق 

 تعليقات األمينة العاّمة
 المالية الشـــؤون  فرع جانب من لالســـتعراض متاحاً  وســـيكون . االســـتخدام حقوق  بشـــأن تقرير إعداد يجري مقبولة.  التوصـــية
 الدوائر رؤســـــاء مع يعمل أن المالية فرع على ويتعين ع،الفر  هذا في الموظفين لجميع بالنســـــبة االســـــتخدام حقوق  لمراجعة

 الواجبات. بين الفصل قواعد مخالفة عدم وضمان أيضا المراجعة بعملية يقوموا لكي
 / فرع الشؤون المالية (واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة

 لكي االســــتخدام حقوق  عن التقرير واالتصــــاالت المعلومات تكنولوجيا قســــم رســــيوف - 30/9/2021: المســــتهدف التاريخ
 حقوق  مراجعـــات من 31/12/2020 بحلول والمكـــاتـــب اإلدارات تنتهي أن والمكـــاتـــب. وينبغي اإلدارات مـــديرو يراجعـــه

 التغييرات لجميع يةســـــــــنو  مراجعة عملية ســـــــــتجري  ذلك، وبعد. اإليكاو في واألدوار المختلفة الموظفين لجميع االســـــــــتخدام
 عام كل من مارس 15 بحلول الجدد للموظفين االستخدام حقوق  في واألدوار

بل استخدام  – فعليال حّق االستخدام  الحاسوبي خادمغرفة الاستعراض س 
 مراقبة استخداممن نظام  في الوقت المناسباثنين من المستخدمين لم يجر  إبعادهما " مكتب المراجعة االتحادي"د حدّ  -38

وقد . خادم الحاسوبيغرفة ال ستخداما اولم يعد بإمكانهم االستخدام. ومع ذلك، فقد أعادا بطاقات خادم الحاسوبيغرفة ال
 " عن هذا االستنتاج.مكتب المراجعة االتحاديما أبلغ "بعد على الفور حّق االستخداماإليكاو  لغتأ

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
أي شخص تمّكن عدم  وللتأكد منقدان البيانات. وفُ  ضرارواألاألعطال به من مخاطر  رخصغير الم فعليال ماالستخدايزيد 

 االستخدامإصدار بطاقات  التأكد من اإليكاو يتعّين علىغرفة الخادم الحاسوبي، من االستخدام الفعلي لله رّخص غير مُ 
 في نفس الوقت. ضبط االستخدام ها في الوقت المناسب وتحديث نظاملغائوإ

 (2)األولوية  8التوصية رقم 

 الوقت نفس في وتحديث المناسب الوقت في الدخول بطاقات إلغاء اإليكاو تضمن بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 تراجع أن ينبغي ذلك، على عالوة. مسؤولياتهم يغيرون  أو الموظفون  يغادر عندما الخادم غرفة دخول حق في التحكم نظام
 .الخادم غرفة إلى الدخول حقوق  دورية بصفة اواإليك

 تعليقات األمينة العاّمة
 الموظف بدخول اإلذن لسحب المبنى أمن من وتصريح مصادقة أصالً  الموظفين مغادرة عملّية . تقتضيمقبولة التوصية
 الخادم حجرة إلى للدخول شهرّية يدوّية مصادقة إجراءات اآلن هناك وأصبحت. بها المصّرح المناطق إلى بطاقته بواسطة
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 إلى اليدوّية تحويل اإلجراءات حالياً  نناقش وإننا. المبنى وأمن( CSIM) التحتّية والبنى األســـاســـية الخدمات إدارة وحدة بين
 بذلك. التكنولوجيا سمحت إذا وتحسينها اآللي االستخدام

 (تصاالتواال المعلومات تكنولوجيا) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة
 26/4/2021 :ُنفذت

 وقائعإلدارة ال إجراءاتال توجد  -العمليات 
وهناك ويمكن تتبعها.  ةمتسق صورةب وقائعالتعامل مع ال جري ال يو . لوقائعإلدارة ا بوضوحمحددة  إجراءاتليس لدى اإليكاو  -39

 .منذ عدة سنوات ُتحلّ لم " برنامج أغريسووقائع مسجلة في "

 "كتب المراجعة االتحاديم"التقييم من ق بل 
المشاكل اكتشاف ال يجري وقد  اً صعبأمرًا  ةب الجذرياسبتحليل األ صبحبشكل منهجي، يُ  في حالة عدم معالجة الوقائع

 .على جودة البيانات اً المعالجة ويؤثر سلبتتعلق بإلى مشاكل ويمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف خطورة.  األكثر
 (2ة )األولوي 9التوصية رقم 

 في الوقائع هذه معالجة تضمن بحيث الوقائع إدارة إجراءات وتنفذ اإليكاو تحدد بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .المشكالت وتحديد المناسب الوقت

 تعليقات األمينة العاّمة
  نظام حوادث لجميع أســبوعي اســتعراض وســيجري . (ERP) المؤســســات موارد تخطيط برنامج إلى بالنســبة مقبولة التوصــية

UBW في التغييرات مع بالتوازي  الوقائع إلدارة أخرى  عمليات وســــُتعالج. المناســــب الوقت في المعالجة لضــــمان المفتوحة 
 .عليها الموافقة لدى الحوادث إدارة بشأن جديدة إدارية تعليمات تدمج التي( CAB) التغيير إدارة مجلس

 (واالتصاالت المعلومات نولوجياتك) والخدمات اإلدارية الشؤون  الوحدة: إدارة
 15/11/2020 ُنفذت: 

 عملية تسجيل اإليرادات
أن  "مكتب المراجعة االتحادي" رى يو الضوابط الرئيسية لعمليات تسجيل اإليرادات.  "مكتب المراجعة االتحادي"اختبر  -40

صحيح. رى تصميمها وتطبيقها بشكل جة البيانات المالية وثوقياإليرادات فيما يتعلق بمتسجيل الضوابط الداخلية على 
 .تحديد بعض مجاالت التحسين كما هو موضح أدناهوجرى 

 مراقبة تمويل مشروعات التعاون الفني
يكاو. المخاطر بالنسبة لإلمن حّدة تخفيف الإجراءات شاملة إلدارة مشروعات التعاون الفني و  "إدارة التعاون الفني"وضعت  -41

على وثيقة المشروعات راحل المشروع، مثل موافقة اإلدارة على مختلف مالمنتظمة  تحّققعمليات الوتشمل هذه اإلجراءات 
(ProDoc) وقد ة، مثل التحقق من أرصدة األموال ومراقبة األموال التي سيجري إغالقها. عمليات التحّقق المنتظم، وكذلك

 . JIRA للمشروعات على منصة ةالتشغيليمتابعة توثيق ال جرى 

 تخصيصتسمح هذه اإلجراءات ب. و مناقشة مشروع محتمل مع العميلمجرد صندوقا جديدا ب "التعاون الفني "إدارةح وتفت -42
المشروع، فسيتعين إغالق الصندوق وشطب رصيد المصروفات.  نفذإذا لم يُ و . المعنيلمشروع ذات الصلة ل نفقاتجميع ال
 .يؤدي إلى عمل إداري إضافي وهو ما



 

15 40204-OSFA | 21/5/2021 | تقرير المراجع الخارجي للحسابات 
 

بعضها التي ظّل ، و ُمنجزةالمتعلقة بالمشروعات ال الصناديقمن  عدداً  "إدارة التعاون الفني"دت السنوات األخيرة، حدّ  في -43
صندوق.  400وأغلق ما يقرب من  صناديقهذه ال خصيصإعادة تت "إدارة التعاون الفني" بدأو . فترة طويلةمنذ موجودًا 

 .2021نهاية عام مع هذه العملية إنجاز  تعتزمو 

خالل األشهر األولى من العام لتحديد المشروعات التي يجب  تحليالً  "إدارة التعاون الفني"جري ارية، تُ بالنسبة للمشروعات الجو  -44
المشروعات  بعض وكذلك في العام السابقُانج زت من الناحية التشغيلية تتضمن القائمة المشروعات التي وعادة ما إغالقها. 

 عام.خط األساس الذي يجري مراقبته على مدار الذلك د يحدّ و في السنوات األخيرة.  م تشملها أي ُمعامالتالتي ل

 )باستثناء فروق  تدفقاتلم تكن هناك  حيث يفنًا آخر لمشروعات التعاون الصندوق 47 "مكتب المراجعة االتحادي"د حدّ وقد  -45
المذكورة  ون الفني""إدارة التعا في قائمة درجبعضها دون تغيير لعدة سنوات ولم يُ  ظلّ وقد الفائدة والصرف(.  في أسعار

أو  المعني ، مثل إعادة الرصيد إلى العميلصناديقمرور الوقت، أصبح من الصعب تحديد مصير هذه الومع أعاله. 
 خرى للبرنامج العادي.األألنشطة لموال األتخصيصه لمشروعات أخرى أو االحتفاظ ب

وإن رصيد سلبي،  تنطوي على "نيلفالتعاون ا مشروعاتفي إطار "ثالثة صناديق " مكتب المراجعة االتحادي"د حدّ وقد  -46
حيث أدى الشطب الكامل جرى إطالقها حديثًا لمشروعات التي و ما يشمل اهو . ُمسبقاً  اإليكاو تطلب مدفوعات مقدمةكانت 

 .2021في أوائل عام  موالاأل وجرى استالمللتكاليف العامة إلى تجاوز التكاليف. 

 "التحاديمكتب المراجعة ا"التقييم من ق بل 

 "إدارة التعاون الفني"واصل وت. لم ُتنفذّ إغالقها أو  جرى المشروعات التي المتعلقة بمهام اللألموال  ةاإلداريمتابعة شمل الت
 .هذه األموال تخصيصإعادة 

هذه  نع ة عامةلمح تقديمل ت المنفذةالتحليال بشأنإغالقها على تعليقات  سيجري التي  الحالية للصناديققائمة الال تحتوي 
 وغيرها(. لمتابعةالمرتبطة باتعليمات ة والالحالي الء والمبالغمراسالت مع العموأحدث ال ات عامةوضيحالمشروعات )ت

هذه األموال ويجب رصد إليكاو. ـنة بالنسبة لمعيّ  مخاطررصيد سلبي ذات أو  وتشكل األموال التي ال تنطوي على تدفقات
 .محاسبةمنظور العن كثب من 

 (2)األولوية  10رقم  التوصية
 المراد لألموال بالنسبة اإلشارة وينبغي. السنوية للمراجعة المعدة قائمتها اإليكاو تكمل بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 تعزيز يجب. تتحرك لم التي وتلك سلبي رصيد لديها التي وتلك ،(أصالً  الموجودة) إغالقها سيتم التي تلك إلى رصدها

 .مشروع لكل موجز بشرح المراجعة ذهه توثيق عملية
 تعليقات األمينة العاّمة

 الســـلبية، األرصـــدة ذات والصـــناديق إغالقها، يتعّين التي المشـــاريع/بالصـــناديق قائمة ســـتوضـــع لتنفيذها،. مقبولة التوصـــية
 البرنامجية يزانيةالم وحدة مع بالتنســـــــــيق( FOS) الميدانية العمليات قســـــــــم قبل من تحّرك يّ أ تشـــــــــهد لم التي والصـــــــــناديق

(PBU ) ّالمالية الشؤون  فرع مع تشاطرها وسيتم. 
 الوحدة: إدارة التعاون الفني

 31/12/2021التاريخ المستهدف: 
 المعاملة المحاسبية للمساهمات الطوعية

المعالجة في  شروطيؤثر وجود أو عدم وجود و تبادل( لشروط معينة. التي ال تقوم على المعامالت القد تخضع التبرعات )  -47
بالنسبة للعقود التي ال تحتوي و  ."المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام"من  23لمعامالت بموجب القاعدة المحاسبية ل

 طّورمع ت اتاإليرادنبغي تسجيل ، يةشروطالمد و بالنسبة للعقو بالكامل عند االستالم.  اتاإليرادتسجيل على شروط، ينبغي 
 ذات الصلة.لتكاليف اعن تعويض لالمشروع ل
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 وضعلعقود في بيان الإقرار ا نبغي، ي"المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام"من  23بموجب القاعدة و باإلضافة إلى ذلك،  -48
العقد، عندما تكون شروط على توقيع الفي تاريخ ذلك يحدث وعادًة ما لموارد. لق ـتدفّ عندما يكون من المرجح أن يحدث المالي 
مبالغ المستحّقة القبض اإليكاو ال تسجلفي هذه الحاالت، ينبغي أن و لمبلغ الموعود(. السيما ااضحة بما فيه الكفاية )العقد و 

 .لشروطخاضعًا لالعقد عندما يكون  خصوملغ في الامبما يقابلها من و  بوصفها أصوالً 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
معاملة جوهرية  اإليكاود في هذا السياق، تحدّ و المساهمات.  استالمها، ولكن فقط عند علي توقيعلايكاو العقود عند اإل راعيال ت

دقيقة بما فيه  ةمانحجهة الالهذه مع  عقدشروط الوُتعتبر من البيانات المالية.  2-3في المالحظة  ال تقوم على التبادلواحدة 
 (.104)انظر الفقرة  ينطوي على اختالف من حيث المراجعةد هذا البنأن  "مكتب المراجعة االتحادي" رى يو . الكفاية

من لخصائص كل عقد  تتحليالوتجري إيرادات. بوصفها  2020اإليكاو جميع المقبوضات النقدية خالل عام  وسجلت
خالل نهاية  التعقيدالوضع هذه الممارسة المحاسبية  وتزيدوفقًا لذلك. وتتراجع اإليرادات المحجوزة في نهاية العام. العقود 
نهاية العام في معاملة هذه الفي المحاسبة ل وجود بينات غير صحيحة هامة "مكتب المراجعة االتحادي"د حدّ وقد العام. 

 (.103)انظر الفقرة 

أخذ "مكتب المراجعة ، يوبوجه خاصلعقود. ُتــتيح صورة واضحة عن امراقبة العقود وال الوثائق المستخدمة ليصعب فهم و 
 ها أثناء تنفيذ المشروع.تدفقاتو وضعها القائم ها و وشروطلمعامالت يسرد اعدم وجود سجل مناسب علمًا ب االتحادي"

 (1)األولوية  11التوصية رقم 

 تسجيلها يتم وأن توقيعها بمجرد( شروط بدون  أو بشروط) العقود بين وتميز اإليكاو تحلل بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .العقود بتحليالت المتعلقة الوثائق تحسين ينبغي ذلك، إلى باإلضافة. المعايير استيفاء بمجرد يالمال المركز بيان في

 تعليقات األمينة العاّمة
 وجود من الرغم وعلى. النظام ضمن تسجيلها وقبل توقيعها وقت العقود بتحليل أصالً  اإليكاو تقومجزئيًا.  مقبولة التوصية

 الشـــــروط تحليل ونتائج األوروبي، االتحاد بمنح ملّخص مثالً ) الطوعّية المســـــاهمات عقود لبتحلي اإليكاو قيام تتيح وثائق
 الوثائق. تحسين مواصلة بشأن الخارجي الحسابات مراجع مع اإليكاو تتفق ،(الطوعّية المساهمات بجميع الخاّصة

 المرتبطة غير الوحيدة المادّية ةالمعامل معالجة بشــــــــــــــأن الخارجيين الحســــــــــــــابات مراجعي نظر وجهة مع اإليكاو تتفق ال
 للماّدة تماماً  ممتثلة المعالجة أنّ  اإليكاو وتعتبر المالية؛ البيانات ضــــــــــمن 2-3 المالحظة في المذكورة العملة بتصــــــــــريف

 الحســــــــابات مراجعي عن الصــــــــادرة التوصــــــــيات مع متســــــــقة وهي العام للقطاع الدولية المحاســــــــبية المعايير من 23-79
 للتنمية المتحدة األمم لمنّظمة الخارجي الحســــــــــــــابات مراجع مثل) المتحدة األمم لمنظومة تابعة أخرى  تلهيئا الخارجيين

 المحصــــــل( IPSASB) العام للقطاع الدولية المحاســــــبية المعايير مجلس ورأي( الروســــــي االتحاد من يونيدو، الصــــــناعية،
 .2020 يونيو في المنعقد المحاسبية بالمعايير الخاص االجتماع أثناء

 الوحدة: فرع الشؤون المالية
 31/12/2021التاريخ المستهدف: 

 الواجبات في عملية إعداد الفواتيربين فصل ال
إيرادات أثناء عملية إعداد  تي ُتدرّ ألنشطة األخرى الافي " عدم وجود "فصل بين الواجبات" مكتب المراجعة االتحادي" ووجد -49

والموافقة  واتيربين إعداد الف "فصل بين الواجبات" بشكل صحيح لتأكد من وجودالفواتير لعملية إعداد  وقد ُصّممت. الفواتير
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ضطلع "رئيس وحدة يو . عملية الفصل هذهفي النظام تسمح بتجاوز المحّددة  المتعلقة بحّق االستخدامدوار غير أن األعليها. 
 فحصأظهر وقد ها. علي دفعالافقة عليها وترحيلها( وتطبيق )بما في ذلك المو  واتيرفال عدادفي النظام إلبدوٍر  حسابات القبض"

. واتيريمكنه تغيير حقول البيانات مثل المبلغ وما إلى ذلك، قبل الموافقة على الف "رئيس وحدة حسابات القبض"أن بالعملية 
عداد اإلاألدوار ) اتكملتحديد ترا "برنامج أغريسو" جميع المعامالت في عن اً تقرير  "مكتب المراجعة االتحادي"استعرض و 

 .ة(المقابلوحجز الفواتير وتطبيق المدفوعات والموافقة 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
ــذلم   "مكتب المراجعة االتحادي"ق تحقّ فقد التقارير،  ومن خالل استعراض. اتيربالكامل في سير عمل الفو  "الواجباتبين فصل "ال ُيـنفَّ

 أي استثناءات.ؤخذ علمًا بلم يُ و . 2020في عام جرت لجميع المعامالت التي بالنسبة  الفصل بين الواجبات"مدى مراعاة "من 

 (1)األولوية  12التوصية رقم 

 نظام  في العمل خطوات سير في المناسب بالشكل األدوار بين الفصل بضمان اإليكاو االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .الفواتير إصدار لعملية أغريسو

 تعليقات األمينة العاّمة
 .التوصية مقبولة

 المؤسسات( وخدمات تكنولوجيا قسم) والخدمات اإلدارية الشؤون  إدارة /المالية الشؤون  الوحدة: فرع
 3/5/2021: ُنّفذت

 ترياتشمال إجراءات
وظيفة المشتريات هيكل  ال يعتبرو عملية الشراء. أثناء عددًا من الضوابط الرئيسية  "مكتب المراجعة االتحادي"اختبر  -50

على اخلية دضوابط الالأن  باستنتاج عام هو "مكتب المراجعة االتحادي" وخَرجالُمراجعة.  هالتنظيمي جزءًا من هذ باسواالنت
بعض مجاالت التحسين كما  وُحّددت. صحيحتصميمها وتنفيذها بشكل  جرى موثوقية التقارير المالية خص فيما يالمشتريات 

 .أدناه بينهو م

 الواجباتالفصل بين 
في جرى تجاُوزه  "أغريسو برنامج"عمل  سيرالمتوخى في  "الواجباتبين فصل "الأن علمًا ب "مكتب المراجعة االتحاديأخذ " -51

الحق. في وقت ها استعراضالمهمة و االضطالع ب، شارك نائبه في "رئيس قسم المشتريات"غياب ظّل في و ظروف معينة. 
تراكم المهام. عن ض عوّ تالحق من العملية  وقتزانة في الخ  المراقبة من جانب أن  "تحاديمكتب المراجعة االرى "يو 

تحسين كفاءة عملياتها من  لإليكاويمكن  غير أنهأي توصيات في هذا الشأن.  "مكتب المراجعة االتحادي"م قدّ ي، ال وبالتالي
 .الخزانةإدارة في عملية  ضوابطمستوى ال خفضفي عملية الشراء و  "الفصل بين الواجبات" خالل تعزيز

 من الفواتير متعددالتحقق ال
، أي الفاتورة ةتب اإلقليمياالمكأحد  تي استلمهاالفواتير ال ه يجري التحّقق عّدة مرات منأن "مكتب المراجعة االتحادي" أّكـد -52

م منظّ  و"برنامج أغريس" فيعمل ال سيرألن  نظراً ". و برنامج أغريسو"ر عمل سيالورقية نفسها، ثم قسيمة الدفع وأخيرًا في 
المقر الرئيسي. كما هو الحال في يعتقد أنه يمكن تنظيم العملية بنفس الطريقة  "مكتب المراجعة االتحادي"جيد، فإن بشكل 

جية االزدوا أن ُيسهم في إلغاءمن شأنه  " للموافقة على الفواتير. وهذابرنامج أغريسو"العمل في  سيراستخدام بعد ذلك، ُيمكن 
 .وتبسيط العملية
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 اتب(و الموارد البشرية )الر  إجراءات
لية في خدمات الموارد البشرية وكشوف اآليدوية و الرئيسية الضوابط ال " بتحديد واختبارمكتب المراجعة االتحادي" قام -53

يتعلق بموثوقية على الرواتب فيما ن الضوابط الداخلية هو أعام استنتاج ب" مكتب المراجعة االتحاديوخَرج "المرتبات. 
 يقها بشكل صحيح.طبها وتميصمالتقارير المالية جرى ت

 

 نقديةنة والاإدارة الخز  إجراءات
 االتحادي"مكتب المراجعة وخرج "الخزانة.  اختبارًا على الضوابط الرئيسية في إجراءات "مكتب المراجعة االتحادي" أجرى  -54

. صحيحبشكل  يجري تصميمها وتطبيقهاثوقية التقارير المالية أن الضوابط الداخلية للخزانة على مو هو عام استنتاج ب
 .أدناه مبّينبعض مجاالت التحسين كما هو  دتدّ حُ و 

 ةالمصرفيحسابات ا بشأن اللهرّخص مجهات الموّقعة الال
أضافت  ،ع معّينفي مشرو و بعض المشاكل.  يسمح بتحديدا وهو م، جهات الموّقعةال التحقق منبسنويًا زانة الخ  وحدة تقوم  -55

القائمة بين اختالف وجود  "مكتب المراجعة االتحادي"د . كما حدّ الرئيسي دون إذن من المقر ةعوقّ جهات مالمحلية  ةدار اإل
 مصرف.الوارد من ديرها اإليكاو والتأكيد الخارجي الالتي تُ  الداخلية للجهات الموّقعة

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 

 .الرئيسي حسب األصول من قبل المقر ر مرخص لهمغيبعض الموقعين 

 (1)األولوية  13التوصية رقم 

 المقدمة المستندات على بناءً  مصرفي حساب كل على بالتوقيع المفوضين بمراجعة اإليكاو االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .البنوك من

 تعليقات األمينة العاّمة
 .التوصية مقبولة

 المؤسسات( وخدمات تكنولوجيا قسم) والخدمات اإلدارية الشؤون  إدارة /ليةالما الشؤون  الوحدة: فرع
 31/12/2021التاريخ المستهدف: 

 ةالمالي إجراءات البياناتوإعداد إغالق 
. ُمنجزةالمنفذة في قائمة ُمراجعة  مراقبةإجراءات ال وتر دنهاية العام وإعداد التقارير المالية.  إجراءات إغالقذت اإليكاو نفّ  -56

 .ضوابطع عليها عند إجراء الوقّ أن القائمة المرجعية لم يُ علمًا ب "مكتب المراجعة االتحادي" وقد أخذ

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 

عددا من " قّدم مكتب المراجعة االتحاديغير أن "يكاو المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه العملية وخصائص المنظمة. اإل راعيتُ 
العمل المنجز. باإلضافة إلى ذلك،  وثائقو  "المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام"شروط ضوابط على صيات لتعزيز الالتو 
 المساهمات الطوعية. نجازعملية إالطابع المعقّد لفيما يتعلق ب 47ت اإلشارة إلى الفقرة جر 
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 (2)األولوية  14التوصية رقم 

 الضوابط عن المسؤولين بتوقيع العام لنهاية الختامية المرجعية قائمتها اإليكاو كملت بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير وفقاً  باإلفصاح الخاصة التحقق قائمة وتعبئة

 تعليقات األمينة العاّمة
 الحالّية اإلغالق عملّية بأنّ  يفيد الذي التقييم بشـــــأن الخارجي الحســـــابات مراجع مع اإلدارة تتفق ال . ولكن،التوصـــــية مقبولة

 .معّقدة الطوعّية بالمساهمات الخاّصة
 مادّية إغفاالت حصـــول عدم من للتأّكد المالية الشـــؤون  فرع فريق يســـتخدمها العام نهاية في لإلغالق وافية مهام قائمة هناك

 لمهامهم المهام أصـــحاب شـــطب من للتأّكد إجراءات مجموعة المالية الشـــؤون  فرع وســـيعد. فعال بشـــكل الطريقة هذه وتعمل
 .2021 العام نهاية في إنجازها لدى

ة اإلفصــاح مراجعة بقائمة يتعّلق وفيما  لعملّية اإليكاو خضــعت ،(IPSAS) العام للقطاع الدولية المحاســبية بالمعايير الخاصــّ
 المالية البيانات من األولى المجموعة وأصدرت وليةالد المحاسبية المعايير تطبيق مباشرة لدى النطاق واسعة وتشاور تحقق

 وتســـــــــتعرض المنتجة النموذجّية المالّية البيانات اإليكاو تســـــــــتخدم الحين، ذلك ومنذ. 2010 عام في المعايير لتلك الممتثلة
 الخارجي الحســابات مراجع جهود اإليكاو وتقّدر. لها االمتثال لضــمان ســنوية الدولية المحاســبية للمعايير الجديدة التحديثات

 هذه كانت وقد والنهائية؛ االنتقالية الحســـابات مراجعة خالل أعّدت التي المالية البيانات تقديم بشـــأن مالحظات قائمة لتوفير
. المالية البيانات على األخيرة اللمســــــــــات وضــــــــــع قبل الخارجي الحســــــــــابات مراجع مع المناقشــــــــــات أثناء جداً  مفيدة القائمة

 االقتضــاء بحســب وســتقوم، الســنة أثناء الدولية المحاســبية للمعايير الصــلة ذات التحديثات رصــد مســتقبالً  اإليكاو وســتواصــل
 التحديثات بتلك خاّصة المحاسبية للمعايير مراجعة قائمة بإنشاء معّينة، لسنة الزماً  ذلك كان وإذا

 المالية الشؤون  الوحدة: فرع
 31/12/2021التاريخ المستهدف: 
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 ستنتاجات المتعلقة بالبيانات الماليةأبرز اال

 (.IPSASوفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) 2020البيانات المالية لسنة  أُعدت -57

مكتب المراجعة عددًا من األخطاء أثناء تدقيق الحسابات. وقامت اإليكاو بتصحيح جميع األخطاء التي يمكن أن يكون  حدد -58
انات المالية. أما النتائج األخرى األقل أهمية فلم يتم تعديلها. وُيدرج الجدول الوارد في باب "فوارق تدقيق لها أثر كبير على البي

(. ورأى مكتب المراجعة أن 114الحسابات" جميع هذه األخطاء، سواء تلك التي جرى تصحيحها أو التي لم ُتصحح )الفقرة 
مالية، وأدلى بتوصيات مختلفة بشأن طريقة بيان األرقام والكشف عنها بهدف هناك مجااًل للتحسين في عملية إعداد البيانات ال

 تحسين جودة البيانات المالية بشكل عام. وترد هذه النتائج في الفقرات التالية. 

، ومن ثم لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتتوافق مع ا 2020لسنة  ةمكتب المراجعة إلى أن البيانات المالي وخلص -59
 ينظر المكتب في إصدار رأي غير مشفوع بتحفظ. 

 افتراضات استمرارية المؤسسة 

 يتم إعداد البيانات المالية بصورة جارية، وذلك وفقًا لتقييم إدارة اإليكاو.  -60

تراجعًا حادًا في أنشطة اإليكاو وقطاع شركات الطيران بشكل عام، جراء جائحة فيروس كورونا  2020شهدت السنة المالية  -61
بالنسبة لمشروعات  %48، بل وبمعدل %27لقيود التي ُفرضت على السفر. نتيجة لذلك انخفضت عائدات اإليكاو بمعدل وا

في مجال التعاقدات التعاون الفني. وبفضل نموذج األعمال الذي طّبقته اإليكاو والذي اتسم بدرجة عالية من تنّوع التكاليف 
بفائض مقارنًة  2020ق تدابير معقولة لخفض التكاليف، اتسمت نتائج سنة وبتطبي من الباطن وتعيين موظفي المشروعات

األعضاء  بالعجز الذي شهدته السنة السابقة. عالوة على ذلك، استفادت اإليكاو من تحّسن معدالت السداد من قبل الدول
 لثقل. ، وتحديدًا بفضل تحصيل االشتراكات المتأخرة من إحدى الدول األعضاء ذات ا2020خالل عام 

 التوقعات النقدية والتدفق النقدي السلبي 

ترصد اإلدارة أسبوعيًا أحدث المستجدات للوقوف على مستوى السيولة. ووفقًا أحدث التحليالت المتاحة أثناء عملية تدقيق  -62
 . 2021اتها حتى نهاية عام ، تمتلك المنظمة قدرًا كافيًا من السيولة يمّكنها من تغطية نفق2021الحسابات، اعتبارًا من أوائل أبريل 

كذلك فإن رأس المال العامل، الذي يكون بمثابة الحل االحتياطي في حاالت وقوع عجز في السيولة، ال يشكل إال شهرًا  -63
واحدًا من نفقات البرنامج العادي. ويجوز أال يكون مستوى رأس المال العامل كافيًا لتغطية أي نفقات بالغة لم تكن مدرجة 

 في الخطة. 

 59، 2018مليون دوالر كندي في  37، ظلت التدفقات النقدية التشغيلية في اإليكاو سلبية وبفارق كبير )2018منذ عام  -64
(. أما السبب الرئيسي لذلك فهو انخفاض حجم المبالغ 2020 مليون دوالر كندي في 41، 2019 مليون دوالر كندي في

، قّلصت اإليكاو 2020الفني وانخفاض المساهمات الطوعية. ولكن في المالية المدفوعة مقدمًا لحساب مشروعات التعاون 
 من أنشطتها االستثمارية بشدة.

 صافي األصول السلبية

، وُيعزى 2020مليون دوالر كندي في  36ظل صافي األصول لدى اإليكاو سلبيًا على مدة عدة سنوات، وقد زاد بقيمة  -65
زيادة  كتواريةموظفين. وقد شهدت هذه الخسارة االراكمة المتعلقة باستحقاقات الكتوارية المتذلك بصفة أساسية إلى الخسارة اال

 ، بعد التغّير في معدل الخصم. 2020ملحوظة في 
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 الكشف عن المعلومات في البيانات المالية

 وهيما.  كمؤسسة مستمرة والتي ترد في المالحظات على البيانات المالية مقتضبة نوعاً المتعلقة باإليكاو  المعلومات -66
شروط مفهوم المؤسسة المستمرة، دون أي مؤشرات من شأنها التأثير تقتصر على استنتاج يشير إلى أن اإليكاو تظل تلبي 

على التقديرات المحاسبية. إال أن اإليكاو ال تقدم سوى النذر اليسير من المعلومات عن الرصد المنتظم لحجم السيولة 
 التدابير األخرى التي تطبقها اإليكاو. وتدابير خفض التكاليف وغيرها من 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
كمؤسسة مستمرة: التراجع الحاد في قطاع العناصر التالية شكوكًا بالغة حول قدرة المنظمة على االستمرار ربما تثير 

سنويًا، وتوقيت تحصيل االشتراكات اإليكاو، وانخفاض مستويات السيولة بشكل حاد عائدات الطيران المدني وفي 
 العجز المتراكم )صافي األصول السلبي(.  الزيادة المطردة في المقررة، ومستوى صندوق رأس المال العامل و 

)التي أعدتها اإليكاو(، فقد تبين  2021وبعد تطبيق اإلجراءات المحاسبية لمكتب المراجعة بشأن التقديرات النقدية لعام 
. إال 2021كمؤسسة مستمرة حتى نهاية ك موضوعية بشأن قدرة المنظمة على مواصلة العمل عدم وجود أي شكو 

االستدامة المالية للمنظمة تظل مجااًل يدعو إلى القلق. ومن ثم يحّث المكتب اإليكاو على مواصلة جهودها الرامية 
 شهر المقبلة.إلى خفض التكاليف وتطبيق التدابير الصارمة في إدارة الخزانة على مدار األ

البيانات المالية تتيح مجااًل موجزًا بشدة لعرض االعتبارات المتعلقة باستمرارية  المالحظات علىعالوة على ذلك، فإن 
كمؤسسة مستمرة. كذلك ال توجد معلومات مفّصلة عن تقدير التدفقات النقدية اآلجلة. وبالتالي، قد ال يتسنى اإليكاو 

 تكوين صورة وافية عن الوضع كاماًل.   لمستخدمي البيانات المالية
 (1)األولوية  15التوصية رقم 

 في العمل استمرارية عن تفصيالً  أكثر معلومات المستقبل في اإليكاو تقدم بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 المالية. البيانات على المالحظات

 

 عليقات األمينة العاّمةت
 .التوصية مقبولة

 المالية شؤون ال الوحدة: فرع
 31/12/2022التاريخ المستهدف: 
 المحاسبية الدولية للقطاع العاماالمتثال للقواعد 

عن  البيانات الماليةإطارًا مركبًا سريع التغّير للمحاسبة. وهو يستلزم أن تكشف  لقواعد المحاسبية الدولية للقطاع العامتمثل ا -67
هذه القواعد تحديثًا مستمرًا للمعلومات ذات الصلة بالقواعد المحاسبية  قدر كبير من المعلومات. وفي واقع األمر، تتطلب

داخل المنظمة لمواكبة أحدث المتطلبات. ويرى مكتب المراجعة أن موظفي المنظمة لديهم المعلومات الالزمة عن القواعد 
 المحاسبية. 

استنادًا إلى البيانات المالية من  لدولية للقطاع العاملقواعد المحاسبية اأجرى مكتب المراجعة تحلياًل مفّصاًل لمدى االمتثال ل -68
للتحسين. وبادرت  السنة الفائتة وذلك أثناء مرحلة التخطيط والتدقيق المؤقتة للحسابات. وقد وجد المكتب أن هناك إمكانية
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ل أهمية فقد ُأرجئت إلى العام . أما البنود األق2020المنظمة إلى تنفيذ الكثير من البنود المقترحة في البيانات المالية لسنة 
 القادم، نظرًا لقلة الموارد. 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 

 ينبغي تحسين طريقة عرض البيانات المالية. وقد ُأرسلت التفاصيل إلى اإلدارة. 
 (2)األولوية  16التوصية رقم 

 الكامل االمتثال أجل من المالية البيانات عن اإلفصاح عمليات اإليكاو تستكمل بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 . العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير لشروط

 

 

 تعليقات األمينة العاّمة
 ســــــــيجري  الخارجيين، الحســــــــابات ومراجعي المالية الشــــــــؤون  فرع بين مســــــــبقاً  عليه االتفاق تمّ  . كماجزئياً  مقبولة التوصــــــــية
 العام خالل الخارجيين الحســــــــابات مراجعي مع اإلفصــــــــاح ألغراض بها الموصــــــــى التغييرات بين من تغيير كلّ  اســــــــتطالع

 عام تقييم إلى باالســــــتناد تنفيذه ســــــيتم ما على لالتفاق ،(EAAC) والمراجعة للتقييم االســــــتشــــــارية اللجنة بمشــــــاركة ،2021
 المنتفعين. فهم وقابلية النسبية، واألهمّية الفوائد،/للتكلفة

 المالية الشؤون  فرع الوحدة:
 31/12/2022التاريخ المستهدف: 

 غير التابعةمحاسبات الكيانات 
الجوانب المحاسبية المتعلقة بكيان غير تابع وهو خطة االستحقاقات الطبية. فالمعامالت  حسابات اإليكاو على أغريسو تتضمن -69

( وُتحذف وقت إعداد البيانات المالية. وتبرر 9301رقم ُتدرج في صندوق منفصل ) االستحقاقات الطبيةالمالية المتعلقة بخطة 
ُتودع في حساب بنكي لإليكاو، ُيستخدم أيضًا في معامالت  االستحقاقات الطبيةاإليكاو هذا الدمج بأن السيولة النقدية لخطة 

 مالية خاصة باإليكاو. كذلك فإن البيانات المالية المختصرة للخطة ال تخضع للتدقيق.  

 "مكتب المراجعة االتحادي"من ق بل  التقييم
طّبقت اإليكاو عددًا من الضوابط الداخلية المالئمة للتخفيف من مخاطر وقوع خطأ. إال أن دمج محاسبات كيان خارجي 

 مسألة غير مقبولة.  االستحقاقات الطبيةمنفصل واستخدام حساب بنكي مشترك ألصول كل من اإليكاو وخطة 
 (2ة )األولوي 17التوصية رقم 

 غير للكيان الطبية المنافع بخطة الخاصة والمحاسبة األصول اإليكاو تفصل بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 المحاسبي.  ونظامها المصرفي حسابها عن الموحد

 تعليقات األمينة العاّمة
 إالّ . الطبية المزايا بخّطة ةالخاصـّ  النقدية لألصـول منفصـل مصـرفي حسـاب فتح على اإليكاو . توافقجزئياً  مقبولة التوصـية

 تســجيل اإليكاو ســتواصــل وبالتالي،. المحاســبة إلى ضــرورية غير جهود إضــافة شــأنه من المحاســبة لنظام التام الفصــل أنّ 
 عملية تصــدرها التي األوتوماتيكّية المداخل خالل من الكفاءة لتحقيق أغريســو نظام ضــمن منفصــل صــندوق  في المعامالت

 الشهرية. باتالمرت كشف إعداد
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 المالية الشؤون  الوحدة: فرع
 31/12/2021التاريخ المستهدف: 

 

 األرصدة النقدية والمكافئات النقدية واالستثمارات
 البنكية قراراتاإل

مكتب المراجعة تقديم إقرارات بنكية لجميع الحسابات البنكية. ويرد ذكر هذا اإلجراء أيضًا في المرفق )ب( بالنظام  اشترط -70
 000الي. إال أن مكتب المراجعة لم يتلقَّ أي إقرارات من البنك على ستة حسابات. ويبلغ مجموع أرصدة هذه الحسابات الم

 دوالر كندي. وقد طّبق المكتب إجراءات محاسبية بديلة على هذه الحسابات.  1 780

 تصنيف اإليداعات لفترات محددة

، وجد مكتب المراجعة أن األرصدة النقدية والمكافئات النقدية تشمل ودائع مرحلة التخطيط والتدقيق المؤقتة للحسابات أثناء -71
لذا وجب عرضها بصورة منفصلة كاستثمارات، بموجب القاعدة يومًا.  90محددة األجل بتاريخ استحقاق أولي يتجاوز 

)بيان المركز المالي  2020ة . وقامت اإليكاو بتعديل طريقة العرض هذه الودائع في البيانات المالية لسن2المحاسبية رقم 
. وأثناء عملية تدقيق الحسابات، 31/12/2020دوالر كندي في  3 224 000وبيان التدفقات النقدية( ببيان مبلغ قيمته 

المقارنة شملت أيضًا مثل هذه االستثمارات بقيمة  2019وجد المكتب أن األرصدة النقدية والمكافئات النقدية في بداية سنة 
 دوالر كندي. وقامت اإليكاو بتصحيح طريقة بيان المعلومات أثناء تدقيق الحسابات.  122 850 000

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمقابل رصيد 

 بقيمة برنامج األمم المتحدة اإلنمائيرصيدًا مقابل  األرصدة النقدية والمكافئات النقدية وتضمنت -72
، األرصدة النقدية والمكافئات النقديةي بيان هذا المبلغ تحت بند ، ال ينبغ31/12/2021دوالر كندي في  1 823 000 

 وإنما ينبغي إدراجها تحت المستحقات والسلف. 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
 (.115فارقًا محاسبيًا لم يتم تصحيحه )انظر الفقرة  رصيد مقابل برنامج األمم المتحدة اإلنمائييشمل تصنيف 

 تمانيالحد االئ

مليون دوالر كندي ضمن باقة  3يقدم حدًا ائتمانيًا قيمته  RBCالبيانات المالية أن بنك  المالحظات علىاإليكاو في  كشفت -73
 الخدمات التي يقدمها. وأشار مكتب المراجعة إلى أن االتفاق لم يتم توقيعه بعد.

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
، فإن الحد االئتماني الذي يقدمه البنك ليس ساريًا. لذا ينبغي توقيع االتفاق أو تعديل RBCفاق مع بنك نظرًا لعدم توقيع االت

 المعلومات المفصح عنها. 
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 االشتراكات المقررة المستحقة السداد

 برسم بياني يكاو سياسة لتقدير قيمة المبالغ المستحقة السداد )االشتراكات المقررة المستحقة السداد(، مرفقةً اإل أرست -74
. وبعد النظر في هذه 2020للتوضيح. وقد ُطبقت هذه السياسة بشكل سليم لتقدير قيمة المبالغ المستحقة في نهاية عام 

السياسة ومقارنته بنظيراتها المعمول بها في وكاالت األمم المتحدة األخرى، أدلى المكتب بالتعليقات التالية بشأن سياسة 
 المستحقة. اإليكاو لتقدير المبالغ 

 يستند إلى نظرة متفائلة  قياس

بها قد  األعضاءاإليكاو نهجًا شديد التفاؤل في قياس االشتراكات المقررة المستحقة السداد. فهي تعتبر أن الدول  تطبق -75
 سددت التزاماتها على الدوام في الماضي، على الرغم من وجود أرصدة غير مسددة على مدى سنوات عديدة. وتؤكد اإليكاو

على أن الدول األعضاء على استعداد للدخول في ترتيبات لتيسير السداد. كذلك يتم إرجاء بعض المبالغ المستحقة بسبب 
 العقوبات الدولية التي تقّيد المعامالت المالية. 

 النظر في فقدان حق التصويت

لترتيب المتفق عليه، تنظر اإليكاو فيما لم توّقع إحدى الدول على ترتيب لسداد المتأخرات أو إن أخفقت في االمتثال لإن  -76
إذا كانت الدولة العضو قد احتفظت بحقها في التصويت أم فقدته. فبالنسبة للدول األعضاء التي فقدت حقها في التصويت 
خالل جمعيتين عموميتين على التوالي، ُتخصم قيمة مستحقاتها بالكامل، أما الدول األخرى فُيوّقع الخصم على مستحقاتها 

 سنة. 20المتأخرة لمدة 

ويرى مكتب المراجعة أنه ليس من الحكمة اعتبار انقضاء جمعيتين عموميتين كمعيار، وذلك مقارنًة بالممارسة التي تطبقها  -77
على  وكاالت األمم المتحدة األخرى. وبما أن اإليكاو تعقد جمعيتها العمومية مرة كل ثالث سنوات، قد تتراكم المتأخرات

عضاء لمدة أربع إلى ست سنوات دون أي تبعات تترتب عليها. وتطبق وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة بعض الدول األ
 ٪100مهلة زمنية أقصر بكثير. لذا فإن اتباع نهج أكثر تحفظًا سيزيد من حجم المبالغ المستحقة التي سُتخصم بنسبة 

 (.2020دوالر كندي بنهاية عام  1 034 000)

 الخصم م َهل السماح مقابل

بما أن اإليكاو تعتبر أن جميع الدول األعضاء ستسدد ما عليها من مبالغ مستحقة، فهي ال ُتدرج أي ُمَهل للسماح، وإنما  -78
فقط ُتوقع الخصم على المبالغ التي تتوقع سدادها. وتتوافق هذه الممارسة مع مركز اإليكاو الذي يرى أنه ال يوجد مدينون 

 مشكوك في أمرهم. 

المراجعة أن التحصيل المتوقع على المدى الطويل ينطوي على مخاطر ائتمانية، وبالتالي البد من بيان مثل  ويرى مكتب -79
بدوره على  هذه التسويات تحت بند ُمَهل السماح، بداًل من توقيع الخصم عليها. وهذا االختالف في وجهات النظر ينعكس

 أكثر على النتيجة الصافية للعام.  طريقة بيان هذه المبالغ في الحسابات، دون أن يكون له

 نسبة الخصم

عند إجراء الخصم على المبالغ المستحقة، تطبق اإليكاو نسبة الخصم التي تخلو من أي مخاطر والتي ُتستخدم في الخصوم  -80
 األكتوارية. وتبرر اإليكاو استخدام هذه النسبة بأنه ال يوجد أي شّك حيال تحصيل هذه المستحقات. 

 مراجعة فيرى ضرورة إجراء الخصم بنسبة تتضمن معامل مخاطرة ألن تحصيل هذه المستحقات محفوفأما مكتب ال -81
  بالمخاطر االئتمانية. 
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 نظرة عامة على قاعدة محاسبية جديدة تتعلق باألدوات المالية

تطبيق هذه القاعدة الجديدة  "األدوات المالية: اإلقرار والقياس". ويجب 29محل القاعدة رقم  41المحاسبية رقم  القاعدةستحّل  -82
 . أما االختالفات الرئيسية فيمكن وصفها كما يلي:2023على البيانات المالية لعام 

  نموذجًا موّحدًا لتصنيف وقياس األصول المالية وذلك استنادًا إلى خصائص التدفقات  41القاعدة المحاسبية رقم تطبّ ق
 . ألجلهول النقدية لألصول والغرض الذي ُيحتفظ بهذه األص

  نموذجًا موّحدًا يستشرف المستقبل ويتوقع الخسارة االئتمانية، على أن ُيطبق النموذج  41القاعدة المحاسبية رقم تطّبق
 على جميع األدوات المالية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. 

   على توسيع نطاق الترتيبات التحّوطية  نموذجًا ُمحّسنًا للمحاسبة التحّوطية يعمل 41القاعدة المحاسبية رقم تطّبق
 المتخذة في نطاق التوجيهات المطّبقة.

(. ECLأثر على قياس األصول المالية نتيجة تطبيق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة ) 41لقاعدة المحاسبية رقم وسيكون ل -83
قيمة االشتراكات المقررة المستحقة، إال أن هذه وُيفترض أنه سيلزم إعادة النظر في المبدأ المحاسبي المطّبق حاليًا لتقدير 

 مسألة لم يتم توضيحها بعد. ويشجع مكتب المراجعة اإليكاو على النظر بصورة استباقية في آثار هذه التغييرات المحتملة. 

 
 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
لقواعد المحاسبية الدولية قة متوافق بشكل عام مع اخلص مكتب المراجعة إلى أن قياس االشتراكات المقررة المستح

 ، إال أن سياسة تقدير القيمة التي اختارتها اإليكاو ليست سياسة حصيفة، وينبغي إعادة النظر فيها. للقطاع العام

 ( 1)األولوية  18التوصية رقم 

 المستحقة االشتراكات قياس في تحفظاً  أكثر منهج اتباع في اإليكاو تنظر بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 استهالكها يحتسب التي المستحقات بين للتمييز أقصر فترة في النظر لإليكاو ينبغي الخصوص، وجه وعلى. القبض
 حقوق  فقدان بعد المحتسب المبلغ المثال، سبيل على) سنة 20 مدى على استهالكها يحتسب التي تلك عن بالكامل

 مخاطر اعتبار يجب(. متتاليتين عموميتين جمعيتين في التصويت حقوق  فقدان بعد الكامل الخصم من بدالً  التصويت
 للمخاطر.  فائضاً  األجل الطويلة المستحقات على الخصم معدل يتضمن أن وينبغي. كمخصص المتأصلة االئتمان

 

 تعليقات األمينة العاّمة
 بالمســــتحقات المتعّلقة المســــائل ومعالجة لجمع الجهود عزيزت اإليكاو تنوي . تماماً  مفهومة جزئيًا. التوصــــية التوصــــية مقبولة

. األصـــول اضـــمحالل تفادي وبالتالي طويلة، مّدة منذ متأخرة اشـــتراكات لديها التي تلك الســـّيما األعضـــاء، الدول بعض مع
 إلى ســتنادباال اســتخدامه ينبغي الذي التحفيض ومعّدل االشــتراكات تخفيض ســياســة وتحديث اســتعراض على اإليكاو توافق

 المتعّلقة الســـــياســـــات تقييم إلعادة الخارجيين الحســـــابات مراجعي مع اإليكاو وســـــتعمل. الخارجي الحســـــابات مراجع توصـــــية
 2021 لعام المالّية للبيانات االنتقالية الحسابات مراجعة إطار في طويلة مّدة منذ السداد المستحّقة االشتراكات تقييم بإعادة

 المالية الشؤون  الوحدة: فرع
  31/12/2021التاريخ المستهدف: 
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 استحقاقات الموظفين

 خصوم استحقاقات الموظفين التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات العودة إلى الوطن واإلجازات السنوية.  تشمل -84

 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 وهو. محددةن االجتماعي للموظفين الذين يستوفون معايير جزء من نظام التأمي التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةيشكل  -85
يتيح تأمينًا صحيًا طوال فترة تقاعد الموظف وفقًا للنظام الصحي نفسه الذي يحظى به الموظف أثناء خدمته. وخطة اإليكاو 

حقاقات الموظفين (. وتتوافق خطة استCignaهي عبارة عن نظام ذاتي التمويل تديره شركة خارجية ) الستحقاقات الطبيةل
، وهي ُتصنف باعتبارها خطة استحقاقات لما بعد انتهاء الخدمة. أما تقدير القيمة األكتوارية 39مع القاعدة المحاسبية رقم 

 فقد أجراه خبير خارجي مستقل. 

وقد ناقش . أما إعداد البيانات المحاسبية لخطة استحقاقات محددة فهي مسألة معقدة، إذ يستلزم ذلك وضع افتراضات عدة -86
 . 39مكتب المراجعة االفتراضات الالزمة مع اإلدارة وقام بتقدير مدى معقوليتها وتوافقها مع القاعدة المحاسبية رقم 

بشكل ملحوظ.  2020في بيان المركز المالي لسنة  التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةوزادت الخصوم المتعلقة بخطة  -87
الموضوعة.  ، عالوة على تغييرات أخرى في االفتراضات٪1.20إلى  ٪1.85خصم من وُيعزى ذلك أساساً إلى خفض نسبة ال

وهذه الزيادة ُأدرجت مباشرًة في صافي األصول. وتم تمديد افتراض تكاليف مطالبات الرعاية الطبية واألسنان لمدة سنة 
المطالبات طويلة األجل. ونظرًا لألثر  واحدة. ووفقًا لخبير مستقل في التقديرات المالية، ُبعد ذلك أفضل افتراض لتكاليف

 . 2020، ال يمكن االعتماد على دراسة تكاليف نفقات سنة المدى القصيرالناجم عن جائحة فيروس كورونا على 

، اقترح مجلس اإليكاو على جمعيتها العمومية الموافقة على تمويل مبدئي الستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة، 2010وفي سنة  -88
مليون، ُأدرجت في الصندوق المتجدد. وقد ُأنشئ هذا الصندوق بقصد تسجيل المعامالت المالية المتعلقة  1,4ت بقيمة بلغ

باستحقاقات ما بعد الخدمة وغير ذلك من االستحقاقات األخرى طويلة األجل أثناء مدة الخدمة، كالتأمين الصحي بعد انتهاء 
وُيسرد الصندوق بصورة منفصلة في المرافق بالبيانات المالية لعرض معلومات . 29الخدمة، تمشيًا مع القاعدة المحاسبية رقم 

، حددت اإليكاو هذا المبلغ، 2020. وفي 39منفصلة عن المبالغ المالية المخصصة لالستخدام بموجب القاعدة المحاسبية رقم 
، كما شهدت اإليكاو تراجعًا في خصوم مليون بسبب العائدات من الفائدة، باعتبارها من أصول الخطة 1.53الذي زاد ليصبح 

 استحقاقات الموظفين ومكسب/خسارة أكتوارية.

، ُتعّرف أصول الخطة بأنها األصول التي ُيحتفظ بها في صندوق استحقاقات الموظفين 39بموجب القاعدة المحاسبية رقم و  -89
القرار قد اُتخذ بعدم ضخ مبلغ الصندوق في  طويلة األجل واألصول التي ُيحتفظ بها في بوليصات التأمين المؤّهلة. وبما أن

، وإنما فقط تخصيصه للصندوق المتجدد )وهو صندوق داخلي تابع لإليكاو(، فإن هذا الصندوق االستحقاقات الطبيةخطة 
. ولم ُتدفع أي مبالغ لصندوق خطة 39ليس مؤهاًل ألن يكون أصواًل فعلية ضمن خطة وذلك بحسب القاعدة المحاسبية رقم 

 ستحقاقات الطبية ولم ُتسجل أي خصوم مرتبطة بذلك في الصندوق المذكور.اال

دأب مراجع الحسابات الخارجي السابق على رصد مستوى الخصوم األكتوارية بانتظام. إال أن المنظمة لم تنفّذ توصيات  -90
وارية، وقد أُغلقت منها هو إعداد تدابير هيكلية تسعى إلى خفض العجز في تمويل الخصوم األكت عديدة كان الهدف

التوصيات. وقام مراجع الحسابات السابق بتوجيه عناية المجلس إلى أن ميزانيات اإليكاو في المستقبل ستتأثر بالزيادات 
 الهائلة في نفقات استحقاقات الموظفين.  
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 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
مراجعة إلى أن االفتراضات األكتوارية الموضوعة معقولة ومتوافقة بعد النظر في المسألة بصورة مفصلة، خلص مكتب ال

 . 39مع القاعدة المحاسبية رقم 
كذلك فإن الصندوق المتجدد ليس مؤهاًل ألن يكون ضمن األصول الفعلية في الخطة والبد من إلغاء ذلك. ومن ثم ُأدرج 

 (. 115انظر الفقرة دوالر كندي كفوارق محاسبية تم تصحيحها ) 1 530 000مبلغ قيمته 
تمثل خطة االستحقاقات الطبية مخاطر مالية محتملة بالنسبة للمنظمة ألنها تفتقر إلى التمويل. لذا البد من رصدها 
 سنويًا. ويهيب مكتب المراجعة باإليكاو أن ترصد الوضع عن كثب دون الحاجة إلى إصدار توصية رسمية بهذا المعنى.

 

 جازات السنويةاال
الرواتب لخصوم المتعلقة برصيد اإلجازات السنوية باستخدام طريقة حساب أكتوارية تتضمن عدة افتراضات كزيادة ا حسابتم  -91

وتوقع حدوث تغييرات في رصيد اإلجازات السنوية، إلخ. وُتمنح اإلجازة السنوية على أساس عدد أيام الخدمة المنقضية 
 . وهي تمثل رصيد اإلجازات العادية.ويمكن االستفادة منها في أي وقت خالل العام التالي

. ولكن بالنظر إلى أن ُيفضل 31/10الحساب األكتواري لخصوم اإلجازات السنوية يستند إلى بيانات أعداد الموظفين حتى  -92
عن  من شأنه أن يعطي صورة أدق 31/12، فإن استخدام البيانات المتاحة حتى 31/12أن تمثل الخصوم الوضع حتى 

لإلجازات السنوية حتى تاريخه. وأي حركات في خصوم اإلجازات السنوية ُتسجل في بيان األداء المالي ومن الرصيد الفعلي 
 ثم فهي تتأثر بالتغييرات في االفتراضات المستخدمة.  

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
دة، كما أن التغييرات في االفتراضات األكتوارية حساب اإلجازات السنوية باالعتماد على طريقة الحساب األكتواري مسألة معق

بشأن اإلجازات السنوية تؤثر بشدة على النتيجة الصافية. ويمكن حساب خصوم اإلجازات السنوية بطريقة أبسط، وهي 
في قيمة رواتب الموظفين المعنيين. وُتعتبر طريقة الحساب  31/12احتساب حاصل ضرب بيانات اإلجازات السنوية حتى 

 سليمة بموجب القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام، فضاًل عن كونها أكثر كفاءة.  هذه
 (2)األولوية  19التوصية رقم 

 على البسيط الحساب من بدالً  أكتواري  حساب إلى الحاجة مدى بتحليل اإليكاو تقوم بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 السنوية.  اإلجازات بند تحت المسجلة لاللتزامات العام نهاية في االستحقاق أساس

 تعليقات األمينة العاّمة
 لخدمة اتفاق اإليكاو لدى. الحالي الوقت في التوصـــــية رفض عليها ولكن الخارجيين الحســـــابات مراجعي توصـــــية اإليكاو تقّدر

 الســــــــــــنوية، واإلجازة ،(ASHI) الخدمة انتهاء بعد الصــــــــــــحي التأمين تقييم يغّطي AON Hewitt شــــــــــــركة مع األكتواري  التقييم
 حســــــــابات وُتعتبر مرضــــــــية خدمات AON شــــــــركة وّفرت ولطالما. 2021 العام لحســــــــابات الوطن إلى اإلعادة واســــــــتحقاقات

 المطّبقة. األكتوارية لالفتراضات االحترافية لتقييماتها نظراً  دّقة أكثر تجريها التي السنوّية اإلجازات
 المالية الشؤون  الوحدة: فرع

 (UNJSPF) المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة الصندوق 

من خالل موظفيها. وعلى عكس  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةاإليكاو منظمة عضو في  -93
نظام للمعاشات برنامج التأمين الصحي بعد الخدمة، ال ُتدرج اإليكاو في حساباتها خصوم المعاشات التقاعدية في هذا ال
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ال يستطيع  ألن الصندوق المشترك 39التقاعدية. فهو ال ُيعتبر خطة استحقاقات محددة بموجب القاعدة المحاسبية رقم 
حساب التزاماته من المعاشات التعاقدية تجاه المؤّمن عليهم من األشخاص أو المنظمات. ومن ثم، ال يمكن الوقوف على 

يكاو من مخاطر مرتبطة بذلك. ولهذا السبب ال تظهر أي خصوم أكتوارية متعلقة بنظام تقدير موثوق به لما تتحمله اإل
 المعاشات التقاعدية في بيان المركز المالي لإليكاو. 

 )الفصل المالحظات على البيانات الماليةالعامة لنظام المعاشات التقاعدية باألمم المتحدة في  السماتوترد  -94
، إلى عدم وجود ضرورة لمدفوعات لسد العجز بموجب 31/12/2019مشترك، في (. وقد خلص الصندوق ال2-10-5 

عند حدوث عجز أكتواري في المستقبل، سيلزم أن توفر  26من لوائح الصندوق. وفي حالة االحتجاج بالمادة  26المادة 
 ة. اإليكاو مبالغ مالية لمواجهة هذا العجز. ويمثل هذا الوضع مخاطرة مالية محتملة على المنظم

 اعتمادات للحكومات مقابل عقود وخدمات

ثالثة صناديق لحساب المعامالت المالية التي ُتجرى بموجب مادة في اتفاق أو ترتيب مبرم مع حكومات  اإليكاوتدير  -95
الكثيرة في أسعار  والفوارق دوالر كندي، وذلك نتيجة المعامالت المالية  1 594 000بعينها. ويبلغ رصيد هذه الصناديق 

لصرف في األرصدة المتراكمة على مدى السنوات. وأشار مكتب المراجعة إلى أن جزًء فقط من األرصدة المستحقة هي ا
 التي يجري تعميمها على الحكومات. 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
دقة المبالغ المستحقة عدم وجود تأكيدات من قبل الحكومات على األرصدة في هذه الحسابات يشكل مخاطرة من حيث 

 السداد للحكومات. 
 ( 2)األولوية  20التوصية رقم 

 إلى االعتمادات من المسددة غير األرصدة لمجموع سنوياً  تعميماً  اإليكاو تضيف بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 الخدمية./المتعاقدة الحكومات

 تعليقات األمينة العاّمة
 .جزئياً  مقبولة التوصية هذه

يجري العمل حاليًا على إعداد التعميمات الســــــــــنوية التي تورد جزًء من األرصــــــــــدة غير المســــــــــددة في الحســــــــــابات الدائنة 
للحكومات المتعاقدة/الخدمية. وبعد تنفيذ المعايير المحاســـــبية الدولية للقطاع العام وتطبيق معايير التوحيد، فإن األرصـــــدة 

مكاســـــب والخســـــائر من ســـــعر الصـــــرف قد تم دمجها مع األرصـــــدة المســـــتحقة التراكمية على مر الســـــنين والناشـــــئة عن ال
للحكومات المقدمة للخدمات. وسُيعاد تصنيف الرصيد المتبقي في هذه الحسابات بحيث يعكس طبيعة الحساب ومضمونه 

 بصورة أفضل.
 (المشترك التمويل) الجوي  النقل إدارة/المالية الشؤون  الوحدة: فرع

 31/12/2022التاريخ المستهدف: 
 مشروعات التعاون الفني

 المساهمات ضمن اتفاقيات المشروعات

كومات قام مكتب المراجعة بتدقيق حسابات المعامالت المالية المتعلقة باتفاقيات مشروعات التعاون الفني المبرمة مع الح -96
، التي تلعب اإليكاو تتحملهاالتي المخاطر أو المؤسسات الحكومية )أي العميل(. وقد صيغت العقود بطريقة تقّلص تمامًا 
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دور الوسيط نيابًة عن العميل. وُيوّقع العميل على عقود عمل الموظفين المحليين )الذين ُيعّينون للمشروعات( وال يمكن 
مشترك أو البديل عنه. ويبقى القرار النهائي بشأن اختيار الموظفين بيد العميل. وتصرف اعتبار اإليكاو كصاحب العمل ال

اإليكاو رواتب الموظفين شريطة توافر تمويل مسبق كاٍف من قبل العميل. وبموجب سياسات اإليكاو المحاسبية، تظهر 
 ائدات العاملين. المبالغ المدفوعة للموظفين المحليين في البيانات المالية تحت بند نفقات وع

التفاقيات خدمات الشراء، تتصرف اإليكاو لصالح العميل ونيابًة عنه وال تكون مسؤولة عن أي مطالبات من أي  وبالنسبة -97
 نوع ذات صلة بتنفيذ مثل هذه العقود. ويتعهد العميل بتعويض المنظمة وإبرائها من أي مسؤولية. 

النشاط ُيحّمل اإليكاو مخاطر تشغيلية أو مالية. على سبيل المثال، في  ولكن نظرًا لألحداث السابقة، ُيفترض أن هذا -98
دفع جزء  اإليكاوالكبرى، شاركت اإليكاو في إجراءات تحكيم بين موّرد المعدات والعميل. وكان على  المشروعاتأحد 

بعض الموظفين  من أتعاب االستشاري القانوني مقدمًا. وفي مشروعات أخرى، تعرضت اإليكاو للمقاضاة من جانب
 المحليين الذين طالبوا باستحقاقات مالية إضافية. 

 التقييم
لم يجد مكتب المراجعة أي أخطاء في حســـــــــــابات عائدات مشـــــــــــروعات التعاون الفني. كما أن العقود الموّقعة في إطار 

المنظمة مخاطر  تخلو من أي مســـــؤوليات مســـــبقة ومخاطر مالية. وكما ُأشـــــير أعاله، تتحمل مشـــــروعات التعاون الفني
تشـــغيلية ومالية في مثل هذه المشـــروعات. ولهذا الســـبب، فإن مشـــروعات التعاون الفني ليســـت مؤهلة ألن تكون ضـــمن 

، وهي ُتدرج في بيان اإليكاو لألداء المالي. ووافقت اإليكاو على اإلفصاح 9ترتيبات التمرير بموجب القاعدة المحاسبية 
 الموظفين المحلين في المالحظات على البيانات المالية.عن نفقات العاملين فيما يتعلق ب

 التقاضي والتحكيم 

تواجه اإليكاو العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بمشروعات التعاون الفني. وقد تعلق أحد النزاعات الكبرى تحديدًا بعقد  -99
اآلخر بشكوى من عدم احترام تعاقدة ضد ُوقع نيابًة عن إحدى الدول األعضاء. وتقدم كل طرف من األطراف الم مشتريات

مليون دوالر كندي تم جمعه  5.3اللتزاماته. وُأحيلت الدعوى إلى التحكيم الدولي. وتحتفظ اإليكاو في عهدتها بمبلغ وقدره 
دوالر  200 000مسبقًا ألغراض هذا المشروع ريثما يصدر قرار من جهة التحكيم. كذلك خصصت اإليكاو مبالغ بقيمة 

( لسداد األتعاب القانونية مبدئيًا وغيرها من النفقات التي AOSC) صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةلصالح كندي 
يتم تكبدها. ووفقًا لتقييم أجرته إدارة الشؤون القانونية، ال تتحمل اإليكاو أي مخاطر مالية إضافية بخصوص تلك الدعوى 

 صصات ولم تكشف عنها في المالحظات. القضائية. لذا لم تسجل اإليكاو أي مخ

عالوة على ذلك، تواجه اإليكاو العديد من النزاعات القانونية ضد موظفين في مشروعات سابقة للتعاون الفني، حيث يطالب  -100
الموظفون بمدفوعات إضافية تتجاوز االعتبارات المنصوص عليها في عقودهم. وترى اإليكاو أن مثل هذه المطالبات ال 

 ا من الصحة ومن ثم فهي لم تسجل أي مخصصات لهذا الغرض. أساس له

ومجلس الطعون، تتعلق بنزاعات  (UNATمحكمة األمم المتحدة لالستئناف )وأخيرًا، تواجه اإليكاو مطالبات عدة أمام  -101
ه ضد موظفين سابقين، عالوة على العديد من التحقيقات الداخلية. وقد سجلت اإليكاو مخصصات لتغطية هذ مختلفة

  القضايا. 
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 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
يجري النظر في المطالبات والقضايا قيد التحكيم من وجهة النظر المحاسبية باالستناد إلى القواعد المحاسبية الدولية 

يث اإلفصاح للقطاع العام. ويرى مكتب المراجعة أن تقديرات اإليكاو معقولة. ومع ذلك فهناك مجال للتحسين من ح
عن مثل هذه القضايا في المالحظات بقصد مراعاتها في خصوم حاالت الطوارئ. فالجهات التي تطلع على البيانات 

المالية يهمها قراءة تعليق واٍف على القضايا قيد التحكيم والمطالبات التي لم ينته العمل بشأنها المقدمة من جانب 
 . ( ومجلس الطعون UNATلالستئناف ) محكمة األمم المتحدةموظفي سابقين أمام 

 المساهمات الطوعية األخرى 

(، األمر 48مكتب المراجعة جوانب قصور مختلفة في المعالجة المحاسبية لعقود المساهمات الطوعية )انظر الفقرة  وجد -102
 . 2020الذي ترتبت عليه أخطاء جسيمة في البيانات المالية لسنة 

التي اسُتوفيت فيها الشروط ولم يلزم رد المبالغ المالية للجهات المانحة، قّيدت اإليكاو  للمعامالت غير التبادليةبالنسبة  -103
 . دون تسجيل أي عائدات في بيان األداء الماليدوالر كندي،  7 269 000صافي األصول بمبلغ قيمته 

دوالر كندي. ولكن  2 188 000ووجد مكتب المراجعة عقدًا كان ينبغي تقييده بمجرد التوقيع عليه، بقيمة مبدئية بلغت  -104
دوالر  1 668 000فبلغ مبلغًا وقدره  31/12/2020لم ُيسجل ذاك العقد في بيان المركز المالي. أما باقي قيمة العقد في 

كفروق تدقيق غير  كندي. ونظرًا لتساوي قيمة المبلغ المستحق والخصوم، فلن تتأثر النتيجة الصافية. وُأدرجت هذه المعاملة
 (. 115انظر الفقرة مصححة )

 صافي األصول

 دوالر كندي. ويشمل هذا المبلغ 33 488 000مبلغ  2020بلغت قيمة المبالغ الُمرّحلة في نهاية  -105
دوالر كندي تحت تصرف المجلس. غير أن  11 100 000األمينة العامة و تصرفكندي تحت  دوالر 12 690 000 

. ولكن في حالة 2021بحسب ما ذكرته اإليكاو، سيتم ذلك في دورة يونيو المجلس لم يوافق بعد على ترحيل هذا المبلغ. و 
 . 2020الرفض )الجزئي أو الكلي(، سيلزم تصحيح البيانات المالية لسنة 

 التقييم 

دوالر كندي والواقع تحت تصرف المجلس، فيمكن أن يبقى ضمن العجز  11 100 000بالنسبة للمبلغ البالغة قيمته 
 .  2021ويمكن أن ُيحال إلى االحتياطي بعد موافقة المجلس في  2020انات المالية لسنة المتراكم في البي

 بيان التدفق النقدي

وجد مكتب المراجعة عدة أخطاء في بيان التدفق النقدي وتم تصحيحها أثناء تدقيق الحسابات. تتعلق هذه األخطاء  -106
(، 103دوالر كندي، انظر الفقرة  7 269 000ية )المعامالت غير النقدية المرتبطة بالمساهمات الطوع بتصنيف

(، وبنود فرعية أخرى تتعلق 71دوالر كندي، انظر الفقرة  122 850 000) 1/1/2019والرصيد النقدي االفتتاحي في 
  بالتصنيف وطريقة البيان. 
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 مقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية

يانين اثنين ومعلومات إضافية في المالحظات. وتشير هذه الجداول إلى عدد تشمل المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية ب -107
 من البيانات األخرى في البيانات المالية وفي الجداول التي لم ُتراجع وفي تقرير األمينة العامة. 

عين على غير إن طريقة العرض هذه يصعب فهمها وخصوصًا بالنسبة للقارئ غير الُملم بالموضوع. عالوة على ذلك، يت -108
 اإليكاو بذل الكثير من الجهد لجمع البيانات الالزمة وتجميعها ألغراض معالجتها.

المقارنة بين الميزانية يدعو مكتب المراجعة اإليكاو إلى النظر في مدى إمكانية تبسيط طريقة عرض المعلومات الواردة في  -109
 . 24، دون المساس بمتطلبات القاعدة المحاسبية رقم الفعلية والمبالغ

 المساهمات والخدمات العينية
 إيجار المباني 

اإليكاو من الحق الممنوح لها بصفة تبرع الستخدام المباني في كل من المقر والمكاتب اإلقليمية. وتتحمل الحكومات  تستفيد -110
هذه التبرعات العينية في المحلية كليًا أو جزئيًا تكاليف إيجار وصيانة هذه المباني، كلٍّ في دولتها. وتقدم اإليكاو تقديرًا ل

 . 1-3المالحظة 

 بموجب القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العام، فإن استغالل المباني إما مجانًا أو بشروط تفضيلية ميسرة يندرج تحت بند -111
لتي ُتدرج (. والبد من إدراج هذه الحقوق بالطريقة نفسها ا31و 23الحقوق الممنوحة كتبرع )بموجب القاعدتين المحاسبيتين 

بها اإليجارات التمويلية أو التشغيلية، وذلك وفقًا للشروط التعاقدية. فإذا كان الحق المتبرع به مماثاًل لإليجار التشغيلي، 
يجب على اإليكاو اإلقرار باستفادتها من دخل متبرع به يوازي المبلغ التقديري لإليجار بحسب أحوال السوق المعتادة ونفقات 

يمة المكافئة. وأما إن كان الحق المتبرع به مماثاًل لإليجار التمويلي، يجب على اإليكاو إدراج قيمة هذا اإليجار ذي الق
الحق في بيان المركز المالي كأصول غير ملموسة، مع إدراج القيمة ذاتها تحت بند الخصوم. وُتستهلك هذه المبالغ خالل 

لى األصول والخصوم قد تنطوي على بعض االختالف، فإن استهالك مدة العقد. وبما أن المبادئ المحاسبية التي تسري ع
 كل منها قد يؤدي إلى اختالف في التوقيت بما يؤثر على النتيجة. 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
معالجة استنادًا إلى تحليل عقود استغالل المباني وغير ذلك من الوثائق الداعمة، خلص مكتب المراجعة إلى أن ال

 . القواعد المحاسبية الدولية للقطاع العامالمحاسبية لمثل هذه المعامالت ليست متوافقة تمامًا مع 
فمن بين المباني المستغلة وفقًا لشروط تفضيلية، هناك معاملة واحدة ُتشكل حقًا مماثاًل لإليجار التمويلي. وبالنسبة لهذه 

الحق تحت األصول غير الملموسة، مع إدراج القيمة ذاتها في الخصوم.  المعاملة، كان ينبغي على اإليكاو إدراج هذا
وبمجرد توقيع عقد اإليجار، كان ينبغي على اإليكاو أن تقوم بتقدير وإدراج القيمة الكاملة للعقد في بيان المركز المالي 

 بحسب ظروف السوق، مع مراعاة إهالك هذه القيمة على امتداد مدة العقد. 
ت األخرى فتمثل حقوقًا مماثلًة لإليجار التشغيلي. وبالنسبة لهذه المعامالت، كان ينبغي على اإليكاو تسجيل أما المعامال

 الدخل من التبرع، مع إدراج قيمة مماثلة تحت نفقات اإليجار. 
يمة هي نتاج دوالر كندي. هذه الق 29 373 000وإجمااًل، فإن الحقوق الممنوحة كتبرع توازي قيمة إيجارية سنوية بمبلغ 

 لتقدير اإليكاو، وال تستند إلى رأي أي خبير عقاري. 
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 (1)األولوية  21التوصية رقم 
 بها المتبرع الحقوق  لتحديد تفضيلية بشروط المباني يوصي مكتب المراجعة بأن تعد اإليكاو تحلياًل مفصاًل الستئجار

 االستعانة بخبير عقاري.  إمكانية في النظر يجبو . العام للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير وفقاً  واحتسابها
 

 تعليقات األمينة العاّمة
 لتأجير الحالية المحاســبية الممارســة تشــمل: التقديم اتســاق :األســباب من لعدد الحالي الوقت في التطبيق مرفوضــة التوصــية

لة معلومات عن اإلفصــــاح المضــــيفة الدول تقّدمها تفضــــيلية بشــــروط المباني  البيانات في الواردة لمالحظاتا ضــــمن مفصــــّ
 .2010 عام في (IPSAS) الدولية المحاسبية المعايير اعتماد منذ مطّبقة وهي المالية

. األخرى  المعلومات جميع مع المضـــــيفة الدول من عينّية كمســـــاهمة عنه مبّلغ العادلة الســـــوق  بقيمة التأجير: الفهم ســـــهولة
 .ذلك فهم المالّية البيانات مستخدمي على ويسهل
 أموال إدراج أو توّقع يتمّ  ولم. الممتلكات إيجار لقيمة العقارات لتقييم شــــــــــركة تجريه تقييم إلى حاجة هناك ســــــــــتكون : التكلفة

 المرتبطة األخرى  والتكاليف العقاريين الخبراء تكلفة توقعات اإليكاو ستدرج. الحالية الثالثية الفترة ميزانية ضمن الغرض لهذا
 .األعضاء الدول بموافقة مرهوناً  سيكون  ذلك ولكن المقبلة الثالثية الفترة يةميزان في بالتنفيذ
 بشـــــأن منّقحة محاســـــبية معايير قريب عّما (IPSASB) العام للقطاع الدولية المحاســـــبية المعايير مجلس ســـــيصـــــدر: الكفاءة

 هذه إعداد رصــــد اإليكاو وتنوي . ى أخر  وترتيبات الميســــرة التأجير لعقود محّدثة محاســــبية معالجة ســــتشــــمل وهي اإليجارات،
 .ذلك على بناءً  الالزمة التغييرات وإجراء كثب عن الجديدة المعايير

 وقد فعال، غير وســيكون  المالية، للقيود نظراً  ممكن غير الجديدة المحاســبية المعايير صــدور قبل تغييرات إجراء باختصــار،
 فهمها وقابلية المعلومات اتساق على يؤّثر

 المالية الشؤون  رعالوحدة: ف

 األدوات المالية
 قصور في الكشف عن المعلومات

أثناء تدقيق الحسابات المؤقتة، وجد مكتب المراجعة بعض القصور في اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باألدوات المالية.  -112
الذي تقتضيه  النحومة على وعلى وجه التحديد، تعلق األمر بالكشف الكمي والكيفي عن مخاطر مالية محددة تتحملها المنظ

 من هذه الناحية.  2020. وقد بذلت اإليكاو جهدًا الستكمال مالحظات البيانات المالية لسنة 29القاعدة المحاسبية 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
المنصوص عليها في القواعد  العناصر الرئيسية الالزمة، إال أنه ال يلبي المتطلبات يشملاإلفصاح عن األدوات المالية 

انظر الفقرة ) المحاسبية بشكل واٍف. وينبغي على اإليكاو أن تستكمل خطوات اإلفصاح الالزمة للعام القادم وفقًا لذلك
 (.67 رقم
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 تصنيف البنوك غير الكندية

ة النقدي أرصدتهاتحليل المخاطر االئتمانية، كشفت اإليكاو عن تصنيف المؤسسات المالية التي أودعت فيها  إطارفي  -113
(، أما البنوك غير الكندية فقد ُجمعت في فئة ُأطلق Aأو  AAواستثماراتها. وتم ترتيب البنوك الكندية بحسب تصنيفها )

 عليها "البنوك اإلقليمية". 

 "مكتب المراجعة االتحادي"التقييم من ق بل 
 ينبغي تجميع البنوك غير الكندية أيضًا في فئات بحسب التصنيف الفعلي لها. 
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 ق تدقيق الحساباتفورا
 

 القراراتُتعتبر األخطاء، بما في ذلك السهو، جوهريًة إن كان ُيعقل أن تؤثر مثل هذه األخطاء، منفردًة أو مجتمعًة، على  -114
التي يتخذها مستخدمو البيانات المالية استنادًا إليها. ويعتبر مكتب المراجعة الخطأ الواحد جوهريًا إن تجاوز  االقتصادية

الر كندي. أما تأثير األخطاء على تفسير البيانات المالية ككل فال يعتبر جوهريًا إال إذا تجاوز مجموعها دو  100 000
 دوالر كندي. 2 000 000

 موجز األخطاء التي تم أو لم يتم تصحيحها
يانات المالية لسنة وجد مكتب المراجعة بعض األخطاء )فوارق تدقيق الحسابات( التي قامت اإلدارة بتصحيحها أثناء تدقيق الب -115

. أما النتائج األقل أهمية المدرجة فيما يلي فلم يتم تصحيحها. ويرى مكتب المراجعة إيجازًا أن األخطاء التي لم يتم 2020
 تصحيحها ليس لها أثر جوهري على البيانات المالية، وأن تقييدها لن يؤدي إلى أي اختالف في تقييم المركز المالي لإليكاو. 

فائض/العجز في هذه ال الوصف
 )دوالر كندي(السنة 

 العجز المتراكم

 )دوالر كندي(

 (000 067 103) (000 379 5) الرصيد قبل الفوارق المحاسبية

 فوارق محاسبية تم تصحيحها
 

في بيان التدفق  1/1/2019تصحيح الرصيد النقدي االفتتاحي في 
 ( 71دوالر كندي، انظر الفقرة  122 850 000النقدي )

 
لغاء أحد األصول الفعلية ضمن خطة التأمين الصحي بعد انتهاء إ

 (89دوالر كندي، انظر الفقرة  1 530 000الخدمة )
دوالر  7 269 000تصحيح إعادة التصنيف للمساهمات الطوعية )

 ( 103كندي، انظر الفقرة 

 

 

 
0 

 
 
 

0 
 

 
7 269 000 

 

 
0 

 
 
 

(1 530 000) 
 

 
0 

 (000 597 104) 000 889 1 حاسبيةالرصيد بعد تصحيح الفوارق الم

 تم تصحيحهالم يفوارق محاسبية 
 

إعادة تصنيف الرصيد المستحق من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
دوالر  1 823 000من الرصيد النقدي إلى المبالغ المستحقة )

 (72كندي، انظر الفقرة 
دوالر  1 668 000إدراج حسابات عقد لمساهمات طوعية )

 (104نظر الفقرة كندي، ا

 

 

 
0 

 
 
 

0 

 

 
0 

 
 
 

0 

 (000 597 104) 000 889 1 الرصيد بعد إدراج جميع الفوارق المحاسبية

 عدم كفاية المعلومات أو عدم دقتها
، وقد تم 2020وجد مكتب المراجعة بعض األخطاء الجوهرية في المعلومات التي كشفت عنها البيانات المالية لسنة  -116

الحسابات. ولكن ال تزال هناك مشكالت أخرى تتعلق بالكشف عن المعلومات. ويوصي المكتب بأن  تصحيحها أثناء تدقيق
 .2021( في البيانات المالية سنة 67تبادر اإليكاو إلى استكمال الكشف عن المعلومات )انظر الفقرة 
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 متابعة التوصيات السابقة
 

تي أصدرها مراجع الحسابات الخارجي السابق، والتي ال تزال ُتعتبر أثناء مرحلة التسليم، توّلى مكتب المراجعة التوصيات ال -117
توصيًة منها  12توصيًة لم ينته العمل بشأنها، قام مكتب المراجعة بإغالق  57توصيات لم ينته العمل بشأنها. ومن بين 

بشأنها. وترى اإلدارة أن عددًا  توصيًة أخرى مصنفة على أنها لم ينته العمل 45أثناء التدقيق النهائية للحسابات، فيما تظل 
 كبيرًا من هذه التوصيات قد أُغلق.  

. فغالبية 2020لم تكن متابعة التوصيات العديدة التي لم ينته العمل بشأنها ممكنًة تمامًا أثناء تدقيق البيانات المالية لسنة  -118
تدقيق الحسابات المالية.  أثناءا بصورة وافية التوصيات نشأت عن تدقيق األداء أو عمليات التدقيق الخاصة وال يمكن متابعته

. وسيواصل مكتب المراجعة إجراءات المتابعة 2021وتنطوي توصيات أخرى على مواعيد قصوى للتنفيذ تحّل خالل سنة 
بة مكتب الرقا" التي يستخدمها Symbiantأثناء عمليات تدقيق الحسابات القادمة. وتتوافر تفاصيل جميع التوصيات على أداة "

 . (OIOالداخلية )

 التوصيات التي اعت بر أنها أ غلقت

 المراجعة أن التوصيات التالية قد تم تنفيذها منذ آخر تدقيق للحسابات.  مكتبيعتبر  -119

 التقرير  Symbiantالرقم المرجعي على 

EA/REP/2014 Rec 2  2014تدقيق البيانات المالية لسنة 

EA/REP/2015/C Rec 1  ة إجراءات فعالة لخفض الخصوم األكتوارية المرتبطة بالتأمين الصحي بعد هل اتخذت اإلدار
 انتهاء الخدمة؟ 

EA/REP/2015/C Rec 2  المرتبطة بالتأمين الصحي بعد  األكتواريةهل اتخذت اإلدارة إجراءات فعالة لخفض الخصوم
 انتهاء الخدمة؟

EA/REP/2015/C Rec 3 المرتبطة بالتأمين الصحي بعد  األكتواريةض الخصوم هل اتخذت اإلدارة إجراءات فعالة لخف
 انتهاء الخدمة؟

EA/REP/2017/A Rec 8  2017تدقيق البيانات المالية لسنة 

EA/REP/2017/C Rec 2  كفاءة وفعالية اإلجراءات المتخذة بشأن التعامالت مع األطراف الخارجية 

EA/REP/2017/C Rec 3 ذة بشأن التعامالت مع األطراف الخارجيةكفاءة وفعالية اإلجراءات المتخ 

EA/REP/2017/C Rec 4 كفاءة وفعالية اإلجراءات المتخذة بشأن التعامالت مع األطراف الخارجية 

EA/REP/2018/A Rec 1  2018تدقيق البيانات المالية لسنة 

EA/REP/2018/A Rec 4  2018تدقيق البيانات المالية لسنة 

EA/REP/2019/A Rec 1 2019دقيق البيانات المالية لسنة ت 

EA/REP/2019/A Rec 2  2019تدقيق البيانات المالية لسنة 

 توصيات ال تزال معلقة بعد متابعة مكتب المراجعة

 

 . 2020جرت تدقيق التوصيات التالية واعُتبر أنها ال تزال معلقة بعد انتهاء تدقيق البيانات المالية لسنة  -120
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الرقم المرجعي على 
Symbiant 

 2020تدقيق البيانات المالية لسنة المتابعة أثناء  التقرير

EA/REP/2017/B Rec 1  إطار األمن اإللكتروني في
 اإليكاو

لم يتم تنفيذ هذه التوصية تنفيذًا كامال وفقًا لخريطة طريق 
 أمن المعلومات. 

EA/REP/2017/B Rec 3  إطار األمن اإللكتروني في
 اإليكاو

هذه التوصية تنفيذًا كامال وفقًا لخريطة طريق لم يتم تنفيذ 
 أمن المعلومات.

EA/REP/2017/B Rec 4  إطار األمن اإللكتروني في
 اإليكاو

لم يتم تنفيذ هذه التوصية تنفيذًا كامال وفقًا لخريطة طريق 
 أمن المعلومات.

EA/REP/2017/B Rec 5  إطار األمن اإللكتروني في
 اإليكاو

التوصية تنفيذًا كامال وفقًا لخريطة طريق لم يتم تنفيذ هذه 
 أمن المعلومات.

EA/REP/2018/A Rec 3  تدقيق البيانات المالية لسنة
2018 

 لم ُتجَر أي دراسة أكتوارية جديدة حتى اآلن. 

  2020 توصيات لم تتم متابعتها أثناء تدقيق البيانات المالية لسنة

التدقيق المالية وتدقيق األداء، لم تتم متابعتها أثناء تدقيق حسابات سنة التوصيات التالية، الناشئة عن عمليات  -121
 . 118، على النحو المبين في الفقرة 2020

 التقرير  Symbiantالرقم المرجعي على 

EA/REP/2016/A Rec 4  2016تدقيق البيانات المالية لسنة 
EA/REP/2016/A Rec 5  2016تدقيق البيانات المالية لسنة 
EA/REP/2016/B Rec 1 هل تتسم عملية التعيين في اإليكاو بالكفاءة والفعالية؟ 
EA/REP/2018/A Rec 2  2018تدقيق البيانات المالية لسنة 
EA/REP/2018/B Rec 1  كفاءة وفعالية خدمة المشتريات 
EA/REP/2018/B Rec 2 كفاءة وفعالية خدمة المشتريات 
EA/REP/2018/B Rec 3 عالية خدمة المشترياتكفاءة وف 
EA/REP/2018/B Rec 4 كفاءة وفعالية خدمة المشتريات 
EA/REP/2018/B Rec 5 كفاءة وفعالية خدمة المشتريات 
EA/REP/2018/B Rec 6 كفاءة وفعالية خدمة المشتريات 
EA/REP/2019/A Rec 3  2019تدقيق البيانات المالية لسنة 
EA/REP/2019/A Rec 4 2019انات المالية لسنة تدقيق البي 
EA/REP/2019/A Rec 5  2019تدقيق البيانات المالية لسنة 
EA/REP/2019/A Rec 6  2019تدقيق البيانات المالية لسنة 
EA/REP/2019/C Rec 1 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 2 ية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءاتالمشتريات في اإليكاو: كيف 
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 التقرير Symbiantالرقم المرجعي على 

EA/REP/2019/C Rec 3 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 4 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 5 تريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءاتالمش 
EA/REP/2019/C Rec 6 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 7 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 8 يفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءاتالمشتريات في اإليكاو: ك 
EA/REP/2019/C Rec 9 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 

EA/REP/2019/C Rec 10 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 11  وفعالية اإلجراءاتالمشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة 
EA/REP/2019/C Rec 12 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 13 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 14 تالمشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءا 
EA/REP/2019/C Rec 15 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 16 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 17 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 
EA/REP/2019/C Rec 18 المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة وفعالية اإلجراءات 

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant ) 2 

 إطار األخالقيات في اإليكاو

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant) 4 

 إطار األخالقيات في اإليكاو

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant) 7 

 إطار األخالقيات في اإليكاو

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant) 8 

 إطار األخالقيات في اإليكاو

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant) 9 

 إطار األخالقيات في اإليكاو

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant) 1 

 كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant) 2 

 

 لموارد البشريةكفاءة وفعالية إدارة ا

)ال يوجد رقم مرجعي على 
symbiant) 3 

 كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية
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* * * 
 

 

أن ُيثني على التعاون الممتاز وروح الشفافية التي اتسمت بها عملية التدقيق. كذلك يتقدم المكتب  يود مكتب المراجعة  -122
 التعامل خالل السنة األولى له.  بخالص تقديره لما أبداه موظفو اإليكاو من حسن

 
 21/5/2021برن، 

 
 المكتب السويسري االتحادي لمراجعة الحسابات

 )مراجع الحسابات الخارجي( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كولي نمارت نيهجاإريك سيرج 

 رئيس مركز االختصاص نائب الرئيس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 االتحادي لمراجعة الحساباتالسويسري  ضمن توصيات المكتبولويات األ ترتيب  

 3متوسط،  2مرتفع،  1توصياته على أساس المخاطر المحددة ) ات ضمناألولوي مكتب المراجعة االتحادي يحدد
والمسائل تشمل المخاطر، على سبيل المثال، المشروعات غير المربحة وانتهاكات الشرعية واالنتظام و  منخفض(.

 تقييم تأثير المخاطر واحتمال حدوثها. ويجري . بالسمعة والمساسالمسؤولية ب المتعلقة
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