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 منظمة الطيران المدني الدولي
 األمين العام جانب من ةممقدّ  تقاريرالجزء األول: 

 عرض
 المقدمة -1
 31/12/2021المالية للسنة المنتهية في  اإليكاو من النظام المالي، أتشرف بأن أعرض بيانات 4-12وفقًا للمادة  1-1

. وبموجب المادة الثالثة عشرة من من أجل إقرارها الجمعية العمومية بشأنها إلى اتهوصيصدر تعلى المجلس لكي ينظر فيها وي
رأي مراجع الحسابات الخارجي وتقريره عن البيانات المالية لعام على المجلس والجمعية العمومية  النظام المالي، ُيعرض أيضاً 

 عليها )الواردة في تعليقات األمين العام(. يتعليقات فضاًل عن 2021
 لبيانات الماليةا عنلمحة عامة  -2
وما (. IPSASالمحاسبية الدولية للقطاع العام ) أُعدت البيانات المالية لإليكاو على أساس االستحقاق وفقًا للمعايير 2-1

  يتجزأ من هذه البيانات الماليةال التي تشكل جزءاً و  المالية وكشوف المالحظة المرفقة بها خالف ذلك، فإن البيانات ُيَشر إلىلم 
 الدوالرات الكندية.بُتعرض  ،وهذا التقرير

 المالية واالتجاهات المتعلقة بوضع اإليكاو لواردة في بياناتا الرئيسيةيلخص التقرير ويوّضح كذلك المعلومات و  2-2
 .2021عام في  تهاالمالي وأداء ميزاني أدائهاالمالي و  المنظمة

مليون دوالر كندي  325,8 بمبلغ أصولمجموع  وينص علىيقّدم الوضع المالي للمنظمة.  البيان المالي األول 2-3
 من السيولة النقدية والمعادالت النقدية تكّونت أساساَ (، 2020في عام  مليون دوالر كندي 336,4) 31/12/2021في 

 18,7 مجموعه بمبلغ من الدول األعضاء ومن االشتراكات المقررة مستحقة القبض دوالر كندي يون مل 284,2بمبلغ  واالستثمارات
حيث ، (2020في عام  ر كنديمليون دوال 440,9) مليون دوالر كندي 405,7دوالر كندي. ويبلغ مجموع الخصوم  1مليون 

المقبوضات المسبقة المخصصة  يمّثلمما  (2020في عام  دوالر كندي مليون  189,2مليون دوالر كندي ) 166,2يشمل مبلغ 
ر التعاون الفّني، وجرى تدوين الخصم  مشروعاتفي معظمها ل  مليون دوالر كندي 219,7) دوالر كندي مليون  193,6بمبلغ المقدَّ

، ظلت 31/12/2021وفي  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. بموجب تقرّ التي أُ الستحقاقات الموظفين  (2020في عام 
(، مما يشير إلى أن اإليكاو لديها موارد سائلة كافية لتلبية التزاماتها 2020في عام  1,41) 1,42مستوى  عندالنسبة الحالية 

 الحالية.
 . 2021 عاماألداء المالي ل عرضي البيان المالي الثاني 2-4
إلى  2020مليون دوالر كندي في عام  246,5مليون دوالر كندي من  14,9انخفض إجمالي اإليرادات بمقدار  2-5

مليون دوالر كندي، والتغيير في  7، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التبرعات بمقدار 2021مليون دوالر كندي في عام  231,6
مليون  1,7بمقدار  سعر الصرفمليون دوالر كندي، وانخفاض مكاسب  2,5مباني بمبلغ البرع به في استخدام للمتالقيمة العادلة 
مليون  2,8بمبلغ  2021أيضًا تعديل عرض تقديم إليرادات المساهمات المقررة في عام  ثمةباإلضافة إلى ذلك، و دوالر كندي. 

للمعايير المحاسبية  امتثاالً بقيمتها العادلة  بها اإليرادات المرتبطةو ة دوالر كندي من أجل تصّور المساهمات المقررة المستحق
 الدولية للقطاع العام.

 2020مليون دوالر كندي في عام  244,6مليون دوالر كندي من  2أظهر إجمالي النفقات انخفاضًا صغيرًا قدره و  2-6
مليون  1,6) اتض النفقات المتعلقة بموظفي المشروع، مدفوعًا أساسًا بانخفا2021مليون دوالر كندي في عام  242,6إلى 

 مليون دوالر كندي(. 0,9دوالر كندي( وتكاليف السفر )

                                                           
 صم مبلغ المساهمات الطويلة األجل المستحق ألغراض العرض التقديمي لالمتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.خُ   1
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مليون دوالر في  1,9، مقارنة بفائض قدره 2021مليون دوالر في عام  11,1تجاوزت النفقات اإليرادات بمقدار و  2-7
مليون دوالر كندي(،  10,3) الدائممع العجز في الصندوق بشكل أساسي  2021ويتوافق إجمالي القصور في عام . 2020عام 

 3مليون  4,6، وصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية )دوالر كندي( 2مليون  4,8والصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات )
تفسيرات  وتردوالر كندي. مليون د 7,4تعويض العجز الشامل جزئيًا من الفائض في الميزانية العادية بمبلغ  وجرى . دوالر كندي(

 أدناه. 4النتائج المالية لألموال المذكورة أعاله في القسم  بشأن
وانخفضت االحتياطيات والعجز المتراكم بنسبة تغييرات في صافي األصول خالل السنة. ال يعرض البيان المالي الثالث 2-8

هذا االختالف عزى يُ و  (.2020في عام  والر كنديمليون د 104,6) 31/12/2021 حتىمليون دوالر كندي  79,9إلى  23,6%
والتي يقابلها ، (ASHI) الستحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة كندي دوالر مليون  36,2 البالغة ةكتوارياال المكاسب إلى أساساً 

  .دوالر كنديمليون  11,1عجز في العام قدره 
دوالر كندي  مليون  30 مبلغب والمعاِدالت النقدية التدفقات النقدية النخفاض توزيعاً  يعرض البيان المالي الرابع 2-9

وتتألف ، 31/12/2021مليون دوالر كندي في  270,7إلى  31/12/2020في  دوالر كندي مليون  300,7حيث انتقلت من 
 .أنشطة االستثمار مليون دوالر كندي من 11مليون دوالر كندي من األنشطة التشغيلية، وانخفاض قدره  19من انخفاض قدره 

وضح هذا البيان أيضا حالة الفعلية. ويُ  والمبالغالعادية  الميزانية مبالغن مقارنة بين بيّ يُ  البيان المالي الخامس 2-10
البيان ويشمل  من النظام المالي. 1-12 المادةبموجب  المخصصاتحمَّلة على ، بما في ذلك التحويالت والمبالغ المُ االعتمادات

. ذات الميزانيات العلنيةالمقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للصناديق  ُتبّينألف جميع صناديق المنظمة و  -خامسالمالي ال
الخاصة  للبيانات المالية المعلومات 4هذه البيانات والمالحظة  وُتبّين المالية األخرى.والجداول تطابق هذا البيان مع البيانات يو 

 .المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامها التي تتطلبو  بالميزانية
استجابت إْذ أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بمثابة جائحة عالمية. و  ،2020في مارس و  2-11

 ، حيث تواصل العمل عن ُبعد وعقدت االجتماعات االفتراضية(BCP) بتفعيل خطة استمرارية األعمال لذلك فقد قامت اإليكاو
 ،غير الضرورية السفرياتتعليق  جرى و  .المكاتب اإلقليميةمعظم في و  الرئيسي في المقر 2021و 2020معظم السنتين في 

عدم اليقين اإلضافي بشأن تأثيرها  حالة من وأدت جائحة فيروس كورونا إلى .برامج العملبناء على ذلك، تحديد أولويات  ،عيدوأُ 
الوضع عن كثب وضبط  رصدتواصل اإليكاو و اإليكاو وبعده، ب الخاص بالغاإلي تاريخ على تدّني الوضع االقتصادي العالمي، ف

 .العمليات وفقًا لذلكسير 
 قائمةالقيود المفروضة على اإلنفاق ظلت . و 2020التي حدثت في عام أزمة السيولة  2021في عام  لم تتكررو  2-12

وعودة من الدول بإزالة القيود  لالشتراكات المقررةالثابت  االستالمسمح بعد ذلك الوقت و ، 2021حتى نهاية الربع األول من عام 
، طّبقت األمانة العامة ممارسات اإلدارة المالية السليمة، بما في ذلك العمليات 2021عام  . وطوالالتنفيذ إلى حالته الطبيعية

في  2021اإليكاو عام  أنهتتيجة لذلك، ضمن الموارد المالية المتاحة. ون تظل النفقاتوالضوابط المصممة لرصد وضمان أن 
وظل جمع االشتراكات المقررة في الوقت قبل نهاية العام.  مدفوعات من مساهم رئيسيوضع نقدي جيد، على الرغم من عدم تلّقي 

ير على في التأث أولوية لدعم عمليات اإليكاو. وعالوة على ذلك، استمرت القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المناسب
 .2020مقارنة بعام  2021خالل عام  جمع االشتراكات المقررة، على الرغم من التحّسن في تنفيذ البرنامج

                                                           
 لعجز من الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات بواسطة الفائض المتراكم للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات.تغطية ا  2
 استرداد عجز صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية من الفائض المتراكم لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.  3
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 المعالم أبرز أداء الميزانية و  -3
 اعتمادات البرنامج العادي

 :الكندية الدوالرات بآالف 2021 عامللميزانية  المالية االعتمادات موجز يلي وفيما 3-1

 946 106 صليةاأل االعتمادات

 690 9 2020 عن عامااللتزامات المستحقة السداد 
 798 23      2020 من عام لةالمرحّ  األموال

 (100 11) انخفاض في االعتمادات
 334 129 االعتمادات المنقحة المعتمدة

 (634 17) 2021 عامعن السداد  االلتزامات المستحقة

 (434 13)   إلى السنة التالية المرحلة األموال

 266 98    2021 لعام النهائية المنقحة االعتمادات

 مين العام على مبلغاأل من النظام المالي، وافق 7-5للمادة  وفقاً  .2020 عامالمستحقة السداد عن  االلتزامات 3-2
 فيعن السنة المنتهية  االلتزامات المستحقة السداد لدفع، وذلك أساسًا 2021 عامالستكمال اعتمادات  دوالر كنديمليون  9,7
31/12/2020. 
لهذا العام، مما  المستخدمةبمستوى عاٍل من االعتمادات غير  2020انتهى عام . 2020 عاماألموال المرّحلة من  3-3

صّرح كان المبلغ الم من النظام المالي، 6-5وفقًا للمادة . و 2021عام إلى مليون دوالر كندي ُرّحل  23,8أدى إلى مبلغ إجمالي قدره 
 C-DECوأقّر المجلس )في المئة(  10مليون دوالر كندي )بحد أقصى  12,7قدره  2021بترحيله من قبل األمين العام إلى عام 

ستكمال االعتمادات الكان المبلغ الذي أقّره األمين العام هو لقد و  . مليون دوالر كندي 11,1 أي الرصيد المتبقي من المبلغ( 223/11
كان المبلغ الذي أقّره المجلس، المنقول إلى لقد . و الهامة بالنسبة للمهامأنشطة إلزامية وغيرها من األنشطة  من أجل، 2021لعام 

 (.C-DEC 223/11في إطار الخطة التشغيلية ) المعتزمةلألنشطة مخصص االحتياطي التشغيلي، 
 إالّ الوفاء بها توقع ال يُ  والتي، 2021 عام فيالمبرمة  التعهداتتبلغ قيمة  .2021 عام عن السداد المستحقة االلتزامات 3-4

 دوالر كندي مليون  17,6 جز مبلغحُ من النظام المالي،  7-5وعماًل بالمادة  .دوالر كندي مليون  17,6 مبلغًا قدره 2022 في عام
 .2021 عامخالل المترتبة القانونية  التعهداتلتسديد  ، وذلك2022إلى سنة  وُرّحل((، ھ) ، العمود1الشكل  )انظر أيضاً 

إلى  واحد من هدف استراتيجياألمين العام بتحويل اعتمادات  أذنمن النظام المالي،  9-5للمادة  وفقاً  .التحويالت 3-5
في المائة من االعتمادات السنوية لكل هدف  20 نسبته ال تتجاوز بمبلغ إلى أخرى  دعم التنفيذ اتاستراتيجيإحدى  من أوآخر 

 .اعتمادات إليها لحوّ تُ  دعم تنفيذ أو استراتيجيةيه اعتمادات استراتيجي ُتحّول إل
مليون دوالر كندي، أو  13,4 غير المستخدمة 2021بلغت اعتمادات عام . السنة التاليةلة إلى رحّ األموال الم   3-6

من النظام  6-5مادة لل وفقاً و  مليون دوالر كندي. 129,3مبلغ  2021في المئة من االعتمادات المعتمدة المنقحة لعام  10,4
من  واحدكل من اعتمادات  في المائة 10، بما ال يتجاوز نسبة ُتصرفألمين العام بترحيل االعتمادات التي لم ُيسمح لالمالي، 

الرصيد  وسُيعرض. مليون دوالر كندي 12,9، محسوبة بمبلغ دعم التنفيذ من استراتيجيات كل استراتيجية راتيجية أوتاألهداف االس
مليون  12,9من مبلغ و لى المجلس للموافقة عليه. عمليون دوالر كندي، وهو ما يتخطى سلطة األمين العام،  0,5قي وقدره المتب

لمهمات واألنشطة ذات األولوية التي با الخاصة الحاسمة مليون دوالر كندي 9,1استخدام وافق األمين العام على دوالر كندي، 
الذي  2021تأجيلها بسبب تأخير التنفيذ في عام  وجب، بما في ذلك تلك األنشطة التي 2022تمويل في ميزانية عام ب ال تحظى

ال مفر منه. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، التكاليف المتعلقة بتنفيذ األنشطة المحددة في خارطة طريق أمن المعلومات 
 2021المستوى بشأن فيروس كورونا لعام  المؤتمر الرفيع؛ وتوصيات اإللكتروني؛ وبرنامج األمن 2022-2020لألعوام 

(HLCC .؛ والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد المستمر؛ واألنشطة ذات الصلة باألخالقيات)
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دمة، التكاليف المتوقعة المرتبطة بالجمعية العمومية القا لتغطيةمليون دوالر كندي  3,8 ُخصص مبلغوباإلضافة إلى ذلك، 
 .والتحّول الرقمي، والتدريب وأنشطة أخرى 

دوالر  مليون  98,3 للسنة المنّقحة النهائية االعتماداتتبلغ في الفقرات السابقة،  المبينةوالتحويالت  الزياداتونتيجة  3-7
 .كندي

 :لبرنامج العاديم لالصندوق العا ونفقاتالفعلية إليرادات  والمبالغالميزانية  مبالغمقارنة بين  1الشكل  ويعرض 3-8

 1الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في الشكل )أ(  العمود) دوالر كندي مليون  106,9 البالغةاإلجمالية الميزانية تتضمن : اإليرادات –توضيح الفروق  3-9
لتحقيق الفرعي  الصندوق  في والفائضوهي االشتراكات المقررة  ،2021 لعام ةميزانية العاديلل األربعة الرئيسية ( مصادر التمويل1

، لالشتراكات المقررةوالتشغيلية. وبالنسبة  اإلداريةمن صندوق تكاليف الخدمات  دةدالمبالغ المسواإليرادات المتنوعة و  اإليرادات
ويمثل الفرق في اإليرادات  .مبلغ المخصوم لالشتراكات المستحقة طويلة األجلالبيتعلق دوالر كندي  مليون  2,8 البالغرق افإن الف

أقل من الفوائد المكتسبة هو ، و 2021مع اللجنة األوروبية للطيران المدني في عام  المبرم لمتنوعة الترتيب الجديد لعقد اإليجارا
  في الميزانية.

)أ((  العمود ،1كندي )الشكل  دوالر مليون  129,3 الذي يبلغالميزانية إجمالي ضّم ي :النفقات –توضيح الفروق  3-10
االلتزامات  فضاًل عن 2020 عاملة من المرحّ والمبالغ كندي  الردو  مليون  106,9 والتي تبلغ 2021 لعام يةاألصلاالعتمادات 

 دوالر كندي. مليون  22,4 بمبلغ 2020 عامالمستحقة السداد عن 
 غيرفي أسعار الصرف إلى الحاجة إلى تحويل المعامالت بعمالت أخرى الفروق  ى عز تُ : سعر الصرف فروق  3-11

طار إعداد البيانات المالية في إ باألمم المتحدة في  ةر الصرف الخاصاسعأباستخدام إلى الدوالر الكندي، وذلك ر الكندي الدوال
 الميزانية للمقارنة مع الميزانيات المعتمدة.الُمدرج في سعر البنفقات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ وتحويل اإليرادات وال

 :مما يلي ((ج، العمود )1)الشكل الصرف سعر  فروق تتكّون و 

ميزانية

2021
فعلي12 ال

 سعر اختالفات

الصرف

فعلي بسعر ال
3
الميزانية 

 

تزامات  مستحقة االل

فرقالمجموع لسنة السداد2021 ال

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

= (b)+(c)

(e)(f)

= (d)+(e) 

(g)

=(f)-(a)

اإليرادات

(812 2)765 76592 92(672 9)437 577102 95المقررة االشتراكات

أخرى إيرادات

0 648 6489 6489 6489 9اإليرادات لتحقيق الفرعي الصندوق فائض من تحويالت

231 750 750 750 519 متنوعة إيرادات

0 202 2021 2021 2021 1والتشغيلية اإلدارية الخدمات تكاليف صندوق من السداد

106 946114 037(9 672)104 365104 365(2 581)

النفقات

(344 8)533 20892 3257 85(912 6) 237 92 877 100الموظفين واستحقاقات رواتب

لوازم (511 )714 480 234 (39 ) 273  225 1وغيرها االستهالكية والمواد ال

412 004 92021 0849 11(318 ) 402 11 592 20العامة التشغيلية النفقات

(359 3)818 0 818 (34 ) 852  177 4السفر

(373 1)719 20 699 (89 ) 788  092 2االجتماعات

(259 )112 6 106 (7 ) 113  371 األخرى النفقات

0 0 0 0 (805 )805 العمالت صرف سعر في الفرق

129 334106 470(8 204)98 26617 634115 900(13 434)

بيانات ،. مالية، ال تشغيلي واالحتياط العامل المال رأس باستثناء ال 2 الجدول من (أ)ال

غ (وااللتزامات)  وقدرها السابقة السنة من388 22كندي دوالر . مبال عام األمين جانب من والمعتمدة المرّحلة ال ميزانية نفقات تشمل 2021 ال 1 لعام ال

ميزانية في الصرف سعر في اختالف399 7 سعر اختالف بسبب كندي دوالر ألف  ج تأثير بسبب كندي دوالر ألف 1 أمريكي دوالر = 1كندي دوالر . و(2)  بقيمة ال دوالر المعامالت إدرا ميزانية في األمريكي بال اح672 9 قدره صرف سعر أساس على ال ميزانية في أدرجت الصرف سعر من أرب 3 تشمل (1)  بقيمة ال

لصندوق كندي دوالر ألف . عام ل لسنة الصرف سعر في اختالف805ال د في المستخدم الصرف. و(3)  بقيمة ل ميزانية إعدا تي الشهرية الصرف أسعار مقابل ال متحدة األمم تطبقها ال نفقات على ال السنة خالل ال
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المحسوبة  ةيجابيالفروق اإل ، يمثلالمقررة ة االشتراكاتنصبأ عندوالر كندي  مليون  9,7بقيمة الصرف الربح في سعر  أ(
الثالث سنوات وسعر الصرف المعمول به في  ةالمقررة المدرج في الميزانية لفتر االشتراكات  التعمسعر صرف بين 

يصدر جزء من بدأ تطبيق نظام العملتين، ومن ثم ، 2010عام  ومنذالمقررة. االشتراكات  جبي في وقتتحدة األمم الم
فواتير الدول األعضاء بالدوالر األمريكي والجزء اآلخر بالدوالر الكندي. وكان سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل 

 2021( أعلى من السعر المستخدم في إعداد ميزانية )عند تحرير الفواتير بالدوالر األمريكي 1/1/2021الكندي في 
 ؛دوالر كندي مليون  7بمبلغ  ،مما أدى إلى اختالف إيجابي )زيادة( في مجموع االشتراكات المقررة

في سعر الصرف المستخدم اختالف إلى ُيعزى النفقات  عندوالر كندي  مليون  7,4قيمة الصرف بفي سعر  الفرق  ب(
ص صِّ . وقد خُ ةخالل السنعلى النفقات ألمم المتحدة التي تطبقها اأسعار الصرف الشهرية  عداد الميزانية مقابلإ 

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

بالشكل ، أي الفرق بين الميزانية والنفقات الفعلية ،تسوية الوفورات المدرجة في الميزانية وعلى هذا النحو، جرت 3-12
، العمود 1)الشكل دوالر كندي  مليون  0,8بقيمة صرف سعر الفي أما االختالف  .)ز( العمود -1السليم كما هو مبين في الشكل 

تقييم األصول  ةعادالناتجة عن إ  السلبية بالفوارق  يتعلق أساساً ف، للقطاع العامأساس المعايير المحاسبية الدولية  ىعل الُمدرج ()ب(
 في البداية بعمالت أخرى. ةالمسجلو بالدوالر الكندي والخصوم 

 اإلبالغعمالت و المقررة  االشتراكات
 2008فيما يخص سنة  الكندي بالدوالر التقديرية الدخل درمصا 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 دةالمعتم 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  2لقطاع الواردة في ا الصناديق بينما ،1بالنسبة لألنشطة العادية الواردة في القطاع  للمنظمة المملوكة الصناديقمعظم 
، 2021 عامفمسجلة بالدوالر األمريكي، غير أنها ُتعرض بالدوالر الكندي في البيانات المالية. وخالل  فّنيالتعاون ال مشروعاتب

في يونيو دوالر كندي  1,208 أدنى مستوى قدرهخالل العام إلى  تقلبات ر الكندي مقابل الدوالر األمريكيالدوالشهد معدل صرف 
 .دوالر كندي في نهاية العام 1,281دوالر كندي في بداية العام و 1,278ومع ذلك، كان السعر ، 2021

 المقررة والتبرعات األخرى  شتراكاتالا
رصيد  في نهاية السنة دوالر كندي، وبقي مليون  89,6بلغ مجموعها  ةاشتراكات مقرر وردت  2021 عام خالل 3-14

بلغت المستحقات الواجب  ،االشتراكات المقررة للسنة الجارية. وفي بداية السنة منسداد كندي مستحق ال دوالر مليون  15,6بمبلغ 
، دوالر كندي مليون  3,2والسنوات السابقة؛ وتسلمت المنظمة  2020 عامعن  دوالر كندي مليون  14,8تحصيلها من الدول 

 27,2مجموعه  عن جميع السنوات ما حصيلهات. وبلغت االشتراكات الواجب دوالر كندي مليون  11,6فأصبح الرصيد المتبقي 
عنصر دوالر كندي  مليون  27,2 ويشمل مبلغ )بما في ذلك صندوق رأس المال العامل(. 31/12/2021في دوالر كندي  مليون 

معاد االشتراكات الواجب تسّلمها والمن رصيد  نتج عنهدوالر كندي،  1,281بسعر صرف  شتراكات بالدوالرات األمريكية محّوالً اال
وبلغ متوسط  هذه الوثيقة.من  رابع( من الجزء البدوالر كندي. وترد تفاصيل االشتراكات في الجدول ) مليون  27,9 قدره تقييمها

الوضع الراهن  2في المائة. ويبين الشكل  89,9النسبة المئوية لالشتراكات الواردة عن آخر أربع سنوات بالنسبة لقيمة االشتراكات 
  .2015 عاممستحقة القبض في نهاية كل سنة مند الات نصبة االشتراكأل
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 2الشكل 
 31/12/2021االشتراكات المستحقة من الدول األعضاء في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــالمستحق االشتراكات بين من 3-15 ــ دوالر  مليون  11,6مبلغ كان  31/12/2021في  دوالر كندي مليون  27,9ا هة السداد وقدر ـ
حسب مصنفًة عن األنصبة المستحقة بآالف الدوالرات الكندية،  صيالً االمجلس. ويقدم الشكل التالي تف في ممثلة الً دو  يخصكندي 

  :مجموعة الدول
 3 الشكل

 

عدد الدول 
2021 

المبالغ المتبقية في 
31/12/2021 

عدد الدول 
2020 

المبالغ المتبقية في 
31/12/2020 

اقات مع الدول التي أبرمت اتف: )أ(المجموعة 
 202 2 8 437 2 6 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.

17 10 314 14 8 641 

 اشتراكات: الدول التي عليها (ج)المجموعة 
 954 7 830 1 12 من ثالث سنوات كاملة أقل عن متأخرة

 اشتراكات عليهاالدول التي : (د)المجموعة 
 022 3 32 683 12 22 مستحقة للسنة الحالية فقط

 819 14 61 264 27 57 المجموع الفرعي

جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية 
 653 - 654 - السابقة

 472 15 61 918 27 57 إجمالي االشتراكات المستحقة
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 تلزم االتفاقاات المتأخرة على أقساط سنوية. وتدول اتفاقات لدفع االشتراك 6، أبرمت 31/12/2021حتى و  3-16
الدول بدفع اشتراك السنة الجارية وكذلك قسط سنوي من االشتراكات المتأخرة عن السنوات السابقة. والمالحظة الواردة في  هذه

 .31/12/2021شروط اتفاقاتها في ب تفِ بهذه الوثيقة، تبين الدول التي لم ( من الجزء الرابع بالجدول )
باب األنشطة والصناديق األخرى في  الميزانية العادية المقدمة إلىالمساهمات الرئيسية )*( فيما يلي ملخٌص عن  3-17

 ف الدوالرات الكندية في الجدول التالي:بآال 2021 العادية لعام
 

 4الشكل 

االشتراكات المسددة  اءالدول األعض
حق التبرع لالستخدام  دون مقابلبموظفون  المساهمات الطوعية 2021عن عام 

 المجموع المباني -

 634 25   872 22       120    642 2   كندا

 551 16       228 2   335 2   988 11   **الصين

 332 14       203 1   340 2   788 10   الواليات المتحدة

 463 7       250    224    989 6   ليابانا

 968 5   779    140 1   197    852 3   فرنسا

 347 5         347 5   ألمانيا

 559 4           149    410 4   المملكة المتحدة

 131 3       418    387    326 2   جمهورية  كوريا

 089 3       699        389 2   البرازيل

 911 2   300 2           610    تايلندا

 568 2         568 2   إيطاليا

 352 2           5    347 2   االتحاد الروسي

 284 2         284 2   اإلمارات العربية المتحدة

 044 2       360        684 1   تركيا

 010 2         010 2   أستراليا

 873 1         873 1   إسبانيا

 787 1       132    498    158 1   **المكسيك

 564 1       561    24    979    سنغافورة

 505 1         505 1   هولندا

 449 1       291    63    095 1   العربية السعوديةالمملكة 

 68 843 6 342 7 284 25 952 108 421 

 استبعاد األموال المعادة( دون باألعلى ) العشرون )*( المساهمات 
 .مدينة المكسيكوالمكتب اإلقليمي في  بيجين)**( يشمل المساهمة النقدية في تأجير المكتب اإلقليمي الفرعي في 

 
المتعلقة بالموظفين المعارين ها النفقات بما في ،2021 في عامالدوالرات الكندية آالف رد أدناه مجموع النفقات بيو  3-18

النفقات وكذلك دعم التنفيذ  ات، حسب الهدف االستراتيجي واستراتيجيمجاناً المقدمة  لمبانيوادمين بدون مقابل والموظفين المق
اإليرادات، وصندوق تكاليف الخدمات الفرعي لتحقيق صندوق ال، و مبالصندوق الدائ )تتعلق أساساً  األخرى  األنشطةالمتعلقة ب

 :لجزء الالحق من الوثيقة(والتشغيلية التي ترد تفاصيلها في ا ةدارياإل
 
 
 
 
 



I-8 

 5الشكل 
 

 السالمة  
وكفاءة  سعة

المالحة 
 الجوية

األمن 
 والتسهيالت

التنمية 
االقتصادية 
 للنقل الجوي 

استراتيجية  حماية البيئة
 المجموع غير ذلك الدعم

 604 106   939)1( 867 28  353 5  740 4  343 14  247 20  115 32  الميزانية العادية

الصــناديق الطوعية وصــناديق األنشــطة 
 035 43  156 36  860   720   85   250 2  123 1  841 1  العادية األخرى 

 824 26    824 26            المباني –حق التبرع لالستخدام 

 971 8     130 1     163   702   729 2  247 4  موظفون دون مقابل

 434 185  095 37 681 57  073 6  988 4  295 17  099 24  203 38  مجموع النفقات

ألف  158ياطي التشـــغيلي )تألف دوالر كندي للميزانية العادية وصـــندوق رأس المال العامل ونفقات الصـــندوق االح 781الصـــرف وقدره ســـعر صـــافي خســـارة  ( يشـــمل1)
 دوالر كندي(.

 واالحتياطيات الفائض النقديو  المتراكمالعجز الفائض/
مليون دوالر  26,5 بمبلغ 31/12/2021في  تراكمالم( من الجزء الرابع بهذه الوثيقة الفائض أيتضمن الجدول ) 3-19

ن ييمال 10,2البالغ مال العامل ال رأس . وبطرح رصيد صندوق ةميزانية العاديالباستثناء احتياطيات صافي األصول في  كندي
عجز نتج ي ،من هذا الفائض المتراكم والر كنديد مليون  27,2وقيمتها  األعضاءمن الدول  المستحقةدوالر كندي واالشتراكات 

 .31/12/2021دوالر كندي في مليون  11بلغ بم نقدي
 مبلغ كندي دوالرمليون  35,7الذي يصل في مجمله إلى  ةالعادي للميزانيةالمحجوز  حتياطيالافائض يشمل و  3-20

باإلضافة  .2022سنة  إلىواالعتمادات المرحلة  2021 عن عاملتمويل االلتزامات المستحقة السداد مليون دوالر كندي  31,1
، يقابله خصم غير محقق ومخصصات بشأن دوالر كندي مليون  2,9مقداره  الصرف غير محققسعر في  تراكمي ربحإلى 

مليون دوالر كندي  10,9ويشمل الفائض المحجوز أيضًا رصيدًا قدره  .مليون دوالر كندي 9,2االشتراكات المستحقة السداد بمبلغ 
 ذن المجلس بموجبه باستخدام األموال.في االحتياطي التشغيلي الذي يأ

 مقداره عجزاً معًا ، بما في ذلك االحتياطيات، اإليكاوفي جميع صناديق  نتراكميمالويمثل صافي الفائض والعجز  3-21
 .من الجزء الرابع من هذه الوثيقة( ج)والجدول )أ(  . وترد هذه المبالغ في الجدول31/12/2021دوالر كندي في  ليون م 79,9

 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 اأالمتعلقة باستحقاقات الت
ل  استحقاقات ما بعد اإلشارة إلى أن وتجدر  عام.لمنظمة بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الالدى آخر غير ُمموَّ

إلى العودة السنوية و  اإلجازاتو  الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أفي هذا الصندوق هي استحقاقات التالمتضمنة انتهاء الخدمة 
 الميزانيةوفره تالتمويل السنوي الذي  ويعود ذلك إلى أن حقيقةنشائه، الصندوق، منذ إفي هذا عجز سنوي الوطن. وقد تراكم 

في  المتراكمالعجز  وصل، 2021عام  . وخاللسنوياً المستحقة  المتراكمةيكفي لتمويل االستحقاقات  لهذه االستحقاقات ال ةالعادي
 النحو التالي: ىم علدوالر كندي في نهاية العا مليون  189,9 صندوق، بما في ذلك االحتياطيات، إلىال

 مليون دوالر كندي 215,9 2020في نهاية  المتراكمصافي العجز  
 مليون دوالر كندي 14,1 ةخالل السنستحقة استحقاقات الموظفين الم ليه:ضاف إيُ  
 ماليين دوالر كندي 3,9 ةالمدفوعة خالل السنالجارية تكاليف الخدمة  خصم منه:يُ  
 مليون دوالر كندي 36,2 2021 ة لعامالصحي بعد انتهاء الخدممين أالتعلى  كتواري اال الربح :منه ُيخصم 

 دوالر كندي مليون  189,9 2021في نهاية  المتراكمصافي العجز  
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االكتواري  الربح ونتجالتزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة حساس للغاية للتغّيرات في االفتراضات االكتوارية.  3-23
 1,75إلى  2020في عام في المائة  1,20معدل الخصم من  زيادة عن (ASHI)الصحي بعد انتهاء الخدمة  الكبير في التأمين

منظومة األمم المتحدة على افتراض جداول  مؤسسات ، إلى جانب تعديالت طفيفة بسبب الخبرة والمواءمة مع بقيةفي المائة
وأّثرت  .المتصلة بتأثير فيروس كورونامعلومات ال ية في ضوءالرئيس االفتراضاتاإليكاو عن كثب  إكتوارية ترصدالوفيات. و 

تطبيق المطالبات لهذه  جرى ، و 31/10/2021إلى  1/11/2019مطالبات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من  الجائحة على
 مدى القصير، مثل مخاطرعلى ال الجائحة ومع اإلشارة إلى أن أثر(. AON) "أون" شركة الفترة بناًء على قاعدة بيانات مطالبات

االكتواري بأي تغييرات محددة في الخبير  صِ السنوي، لم يو  التقرير االكتواري في  أصالً  يردالوفيات،  الزيادة المفرطة في
 الجائحة. ناالفتراضات المترتبة ع

ر ممّولة ويستمر استحقاقات الموظفين األخرى غي ومسؤولياتتظل التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة و  3-24
 ىالعامة رصد التطورات عل ةماناأل نهج الدفع أواًل بأول في الوقت الحالي، مما يشكل خطرًا طويل األجل. وستواصلالعمل ب

المتزايدة يكاو مجدية لتمويل التزامات اإلي خيارات أن تقدم أو  ة،لة الهامأاألمم المتحدة فيما يتعلق بإيجاد حل لهذه المس ى مستو 
، أثناء مداوالت المجلس بشأن 2021وفي عام  .ةالحق ةلكي ينظر فيها المجلس في مرحل الصحي بعد انتهاء الخدمةمين أتالإزاء 

 االستخدامات المحتملة لترحيل االعتمادات غير المستخدمة، لم تتم الموافقة على أي مبالغ لتمويل هذه االلتزامات.

 اإليراداتلتحقيق الفرعي صندوق ال
 تحويل . وبعد2021 في عام دوالر كندي مليون  7,3.فائضاً تشغيلياً بقيمة اإليراداتلتحقيق صندوق الفرعي الحقق  3-25

لبرامج  دوالر كندي مليون  1,4مبلغ ب أخرى  ةمساهمو  ،ةميزانية العاديالإلى دوالر كندي  مليون  8,1 هادر وقالمطلوبة المساهمة 
السنوي  العجزندي من األرصدة االحتياطية جرت الموافقة عليها، بلغ صافي دوالر ك مليون  2,6 قدرهاعمل اإليكاو، ونفقات 

 دوالر كندي.مليون  4,8
 صندوق ما في ذلك األعمال بحسب أنشطة  اإليراداتلتحقيق وفيما يلي ملّخص إيرادات ونفقات الصندوق الفرعي  3-26

  :بآالف الدوالرات الكندية ،السوق الحّرة
 6 الشكل

 )العجز(/الفائض قاتالنف اإليرادات 

 554 3 718 1 272 5 المنشورات ومبيعات المحتوى الرقمي

 (127)  331 1 204 1 خدمات الطباعة والتوزيع

 (457) 780 323 األحداث

 5 838 5 754 84 (TRAINAIR PLUSالتدريب )بما في ذلك برنامج 

            898 2 264 162 3 الترخيص

 796 001 2 797 2 خدمات الوفود والمؤتمرات

 944 578 522 1 المنتجات الجديدة

 . الصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتإدارة وعمليات 
 الرسوم وتكاليف الدعم

345 735 (390) 

 (9) 140 149 السوق الحرة

 311 7 301 13 612 20 التشغيليةنتائج ال

  الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات بين  إلغاء الفواتير
 اديق األخرى والصن

(812) (812) - 

 19 800 12 489 7 311 

 ةميزانية العاديالل إلى المبلغ المحوّ 
 يكاوإلفي برامج عمل ا اإلضافية المساهمة

 
 

8 081 
1 359 

(8 081) 
(1 359) 

 19 800 21 929 (2 129) 

 (623 2) 623 2  المعتمدة من االحتياطيات النفقات

 (752 4) 552 24 800 19 صافي العجز للسنة
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 :في الشكل أدناه بآالف الدوالرات الكنديةللفائض التشغيلي  الماليةمقارنة الرد ت 3-27
 7 الشكل

 الفرق  الميزانية المبالغ الفعلية 
 (556 4) 168 25 612 20 اإليرادات

 653 3 954 16 301 13 النفقات

 (903) 214 8 311 7 )العجز( الفائض

 
اً على أداء الصندوق الفرعي يسلب تأثيراواصل التأثير الطيران  قطاعلجائحة فيروس كورونا المستمر على المباشر  الوقع إن 3-28

 4,6، كانت اإليرادات التشغيلية  للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات أقل بمقدار 2021هذه. وفي عام  اإلبالغلتحقيق اإليرادات في فترة 
الفعلية  النفقاتفي المئة من الميزانية(. وكانت  82مليون دوالر كندي ) 20,6مبلغ  ووصلت إلى مليون دوالر كندي عما كان مخططًا له،

عن ذلك فائض  جونتائمليون دوالر كندي من الميزانية.  3,7في المئة من الميزانية(، أقل بمقدار  78مليون دوالر كندي ) 13,3البالغة 
 .من الميزانية( في المئة 89مليون دوالر كندي ) 7,3تشغيلي قدره 

)أ( الوارد في الجدول  لتحقيق اإليرادات الصندوق الفرعيفي  ،المتراكمالفائض  ت قيمةبلغ 31/12/2021في و  3-29
 :دوالر كنديمليون  0,1الجزء الرابع من هذه الوثيقة  من
 2021 2020 

 620 18 773 13 يناير 1الفائض المتراكم في 

 290 20 800 19 اإليرادات 

 137 25 552 24 قاتالنف

 (847 4) (752 4)  صافي الفائض/)العجز( للسنة

 773 13 021 9  ديسمبر 31المجموع الفرعي للفائض/)العجز( المتراكم في 

   
   فائض مقّيد

 903 5 771 4 االحتياطي التشغيلي

 133 3 567 1  المساهمة في الميزانية العادية

 701 3 478 1 مخصصة للمشاريع الخاصة

 989 122 1 فائض مقّيد للحماية من المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا

 726 13 938 8  المجموع الفرعي للفائض المقّيد

   

 47 83 ديسمبر 31الفائض/)العجز( المعّدل كما في 

 
 تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية صندوق 

لتعاون الفّني، إليكاو للتغطية التكاليف اإلدارية والتشغيلية لبرنامج ا أنشئ صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية 3-30
ل  صناديق التي ُتدار بموجب اتفاقات الو التعاون الفني،  روعاتمش منويمّول هذا الصندوق في المقام األول من تكاليف الدعم التي ُتحصَّ

وتطوير ونشر مجموعات أدوات  (CAPS)ريات الطيران المدني ، وخدمة مشت(MSA)وصناديق اتفاقات الخدمات اإلدارية  االئتمانية
. وترد النتائج المالية الخاصة بصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في الجدول )أ( من الجزء (packsالتنفيذ الخاصة باإليكاو )

 .مقارنة بآالف الدوالرات الكندية 8 الرابع بهذه الوثيقة ويتضمن الشكل
دارة صندوق الكفاءة والفعالية التابع إل، أنشأ المجلس صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةضافة إلى وكإ 3-31

ل ، الذي ي(C-DEC 155/7) فّنيالتعاون ال كأقصى حد  في المائة 25 صرف، بعينها ةي سنأفي ، فّنيإدارة التعاون اللمدير خوِّ
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السابقة من  ةفي السن تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةض السنوي لصندوق من الفائ (C-DEC 172/8)بمقتضى قرار المجلس 
ت نفقات في االستجابة الحتياجات الدول المتعاقدة. وبلغ فّنيالتعاون الإدارة أجل تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين كفاءه وفعالية 

مليون  1,1، وبلغ الفائض المتراكم 2021في عام دوالر كندي ن مليو  0,2 فّنيالتابع إلدارة التعاون الصندوق الكفاءة والفعالية 
 .31/12/2021دوالر كندي في 

للتعويض عن النقص  فّنيلبرنامج التعاون ال (C-DEC 200/2)نشئ صندوق احتياطي خاص ذلك، أُ  عالوة على 3-32
ي فؤثر ين أنه أمن ش بما ةمعين ةي سنأي ف تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةالمحتمل الناجم عن انخفاض إيرادات صندوق 

سحب يُ أدناه. وفي هذا الصدد، لم  37-3النحو المبين في الفقرة  ىإلى الميزانية العادية علتحويل السنوي المعتمد الإجراء قدرته 
تكاليف ندوق ص مستوى عائداتبسبب  2014 عام فيإنشائه منذ  فّنيبرنامج التعاون الي مبلغ من صندوق االحتياطي الخاص لأ

عند  ، الذي استقررصيد الصندوق تحويل بشكل تلقائي،  ،تمو  .التقريرالتي يغطيها  اتخالل الفتر  الخدمات اإلدارية والتشغيلية
في نهاية  تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةصندوق إلى الفائض التراكمي ل ،31/12/2019في مليون دوالر كندي  2.6مبلغ 

الحالية، لم يتم  غفترة اإلبال خاللو  2020في عام  وبالنظر إلى تدني نتائج صندوق الخدمات اإلدارية والتشغيليةالفترة الثالثية. 
جرت تغطية المبلغ السنوي لكن . و 31/12/2021كن فيه أي رصيد في يتجديد موارد الصندوق االحتياطي الخاص ولذلك لم 

 .المقررةالسداد  ةوفقا آلليوذلك شغيلية وق تكاليف الخدمات اإلدارية والتدنم في صمن الفائض المتراك ةالعادي الميزانيةل إلى المحوّ 
 8الشكل 

 12201 لعامتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية  صندوق ونفقات ميزانية 
 

تقـــديم تقـــديرات ميزانيـــة صـــــــــــــنـــدوق تكـــاليف الخـــدمـــات اإلداريـــة 
 2 والتشغيلية إلى الجمعية العمومية

 10 677      

        
 الفرق  الحالي 3 التوقع  

 (113  )  241 5   354 5  الميزانية/اإليرادات
  98    599 9   501 9  النفقات

 (211  ) (358 4 ) (147 4 ) ( للسنةالعجز)/الفائض
 

وصندوق االحتياطي  (2021كندي لعام مليون دوالر  0,2)مجموع النفقات قدره  ُيستثني صندوق الكفاءة والفعالية الخاص بإدارة التعاون الفّني -1
 الخاص

 (.األربعون )الدورة  2019أقرتها الجمعية العمومية في عام  -2
   (C-WP/15237) 224أحاط بها المجلس علمًا في دورته  -3

دارية ، وافقت الجمعية العمومية على تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلشير سابقاً كما أُ و 3-33
من النظام المالي، عرض  5-9للمادة  السنة، ووفقـاً  تلك. وخالل 2021 دوالر كندي للسنة المالية ماليين 10,7والتشغيلية بمبلغ 

مليون دوالر  9,5مليون دوالر كندي( والنفقات ) 5,4للدخل ) 2021ة نتقديـرات ميزانية سمستجدات ام على المجلس ـاألمين الع
 .C-WP/15237 ملة العقفي ور كندي( 

مليون دوالر كندي في  0,1تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية نقصًا قدره  4أظهر األداء المالي الفعلي لصندوق و  3-34
(، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الدخل اإلداري 224دخل تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية مقابل الميزانية المنقحة )الدورة 

مليون دوالر كندي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة  0,1بمقدار  نفقاتم تنفيذ التعاون الفني وزيادة طفيفة في المن انخفاض حج
على الدخل المسترد من الفائض  نفقاتمليون دوالر كندي في ال 4,4تكاليف الموظفين. ونتج عن ما ورد أعاله زيادة قدرها 

 .31/12/2021مليون دوالر كندي في  8,1والذي بلغ  والتشغيلية تكاليف الخدمات اإلداريةلالمتراكم 

                                                           
 ني والصناديق االحتياطية الخاصة.ستثنى كفاءة وفعالية إدارة التعاون الفتُ   4
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، كما هو مبّين في الجدول )أ( 31/12/2021التراكمي لتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية في  يبلغ الفائضو  3-35
 :مليون دوالر كندي 8,1من الجزء الرابع من هذه الوثيقة، 

 2021 2020 

 628 15 781 13 يناير 1الفائض المتراكم في 

 501 8 241 5 اإليرادات

 348 10 805 9 النفقات

 (847 1) (565 4) صافي الفائض/ )العجز( للسنة

 781 13 217 9  ديسمبر 31/ )العجز( في  المجموع الفرعي للفائض المتراكم

   

   المقّيدالفائض 

 277 1 070 1 فائض صندوق الكفاءة والفعالية 

 0 0 الصندوق االحتياطي الخاص

 277 1 070 1  المجموع الفرعي للفائض المقّيد

   

 504 12 147 8 ديسمبر 31الفائض / )العجز( المعّدل في 

 
 خالل السنوات العشر الماضية بماليين الدوالرات الكندية.السنوي ( النقصان) الزيادةويبّين الشكل التالي اتجاه  3-36

 9 الشكل

 ديسمبر 31اإلدارية والتشغيلية في  الفائض والعجز في صندوق تكاليف الخدمات
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قد أوصت اللجنة اإلدارية، خالل انعقاد الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية، بإحالة مسألة تقاسم التكاليف لو  3-37
استقصاء  إلىستناد باالإلى المجلس كي يستعرضها. وقد نظر المجلس في هذه المسالة  فّنيوبرنامج التعاون ال ةالعادي الميزانيةبين 

دوالر كندي سنويًا من صندوق تكاليف  مليون  1,2مبلغ  ةالعادي الميزانيةسترد تأن على ، 2012في عام زمني، ووافق 
لفترة ا تنفيذهاتواصل يي ستال مشروعاتالمتصل مباشرة بال ةلعاديا الميزانيةاإلدارية والتشغيلية من أجل دعم  الخدمات
 .2022-2020 الثالثية

 امج التعاون الفّنيبرن
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 17-36لجمعية العمومية في قرار ا

المساعدة المقدمة إلى الدول الستعراض هيكل وتنظيم المؤسسات الوطنية للطيران المدني، وتحديث الهياكل األساسية والخدمات 
، وخطط المالحة الجوية ودعم اإلجراءات يكاودرات، وتعزيز القواعد والتوصيات الدولية لإلوتسهيل نقل التكنولوجيا وبناء الق، للمطارات

 .الوقائية الناشئة عن عمليات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران
تحدد ، فّنيبالتنسيق الوثيق مع لجنة التعاون العوام مدتها ثالثة أ  التعاون الفّنيتشغيلية إلدارة  أُعدت خطةقد و  3-39
يكاو اإلأنشطة برنامج جودة و  دارة والكفاءةبهدف تحسين اإلالحالية  واالستراتيجيات التي يتعين اتباعها خالل الفترةهداف األ

 اليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةلوضع المالي لصندوق تكل . وبالتالي، ُتبذل جهود مستمرة لضمان التحسين المستدامفّنيللتعاون ال
(، وتعزيز التعاون مع المنظمات (iPacks)من خالل تنويع منتجات وخدمات إدارة التعاون الفني )مثال، مجموعات أدوات التنفيذ 

 مواءمةل المدى القصير والمتوسط والطويل. وزيادة دعم التنفيذ من خالعلى  فرص تنفيذ المشاريع اإلقليمية مما يؤدي إلى تحديد
 وإعمالأنشطة المساعدة الفنية والتعاون الفني، ومراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني بما يتماشى مع نموذج أعمالها، 

  .الكفاءة وتدابيروفورات في التكاليف 
كومات والجهات الحتمولها  مشروعاتهي واحدة من األنشطة الرئيسية للمنظمة. و  فّنيالتعاون ال مشروعاتوتشكل  3-40

. وهذه 2021 عام مليون دوالر كندي في 72,2والخارجة  مليون دوالر كندي 73 التدفقات الداخلةت بلغو  ،المانحة األخرى 
، وذلك نتيجة لتأخير أو إلغاء (2019-2017) الذي تحقق خالل الفترة الثالثية السابقةالمبلغ  متوسط النتائج أقل بكثير من

( من الجزء الرابع من هذه هاء( إلى )جيم. وتقدم الجداول من )وتغييرات أولويات الحكومات بب الجائحةالعديد من المشاريع بس
 بماليين الدوالرات الكندية. الشكلين التاليين، والواردة بإيجاز في التعاون الفني مشروعاتالوثيقة مزيدًا من التفاصيل بشأن 
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 11الشكل 

 
 

 مسؤولية اإلدارة -4
للمعايير  األمين العام تقديم البيانات المالية السنوية وفقاً  يجب علىمن النظام المالي لإليكاو،  1-12لمادة با عمالً 

ي، الوضع المالبيان  :هذه البيانات الماليةتشمل التي اعتمدتها منظمات األمم المتحدة. و  (IPSASالدولية للقطاع العام ) المحاسبية
 بيان التدفقات النقديةو ، )البيان الثالث( بيان التغييرات في صافي األصولو ، )البيان الثاني( بيان األداء الماليو )البيان األول(، 

 حالة اعتمادات البيانات المالية أيضاً  . وتتضمن)البيان الخامس( الفعلية والمبالغالميزانية  مبالغبيان المقارنة بين و ، )البيان الرابع(
 التي لم تقر الجمعية العمومية بإدراجها في الميزانية. األرصدة و  الميزانية العادية

. وقد أُعدت هذه المدرجة في البيانات المالية المالية المعلومات وموضوعية وتتولى اإلدارة مسؤولية إعداد وسالمة
، وتشمل مبالغ معينة تستند إلى أفضل تقديرات وآراء (IPSAS) للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام البيانات المالية وفقاً 

. تدقيقال عملية المالية التي شملتها تاإلدارة. وتتماشى المعلومات المالية الواردة في هذه الوثيقة مع المعلومات الواردة في البيانا
تدفقاتها النقدية وترد المعلومات المبينة في المالي، وأداءها المالي و  المنظمة وضع بصدق تبّينوترى اإلدارة أن البيانات المالية 

  .يكاوألحكام النظام المالي لإلو  (IPSAS) للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام جميع أجزاء الوثيقة وفقاً 
وتقوم المنظمة في إطار االضطالع بمسؤوليتها بالحفاظ على الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية لضمان 

 الداخلي والخارجي.  تدقيقلل الرقابة الداخليةمعلومات المالية وحماية األصول. وتخضع نظم موثوقية ال
ويتولى المجلس مسؤولية النظر في البيانات المالية وتوصية الجمعية العمومية بإقرارها ويتمتع بسلطة طلب إدخال 

 تعديالت على هذه البيانات بعد إصدارها من قبل األمين العام.
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أن  ووفقًا لمعرفتي ومعلوماتي واعتقادي، ،المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي، أشهدالشؤون فرع يسة رئ يتفبصو 
بشكل صحيح في البيانات المالية الواردة  وتردتحميلها بشكل صحيح في السجالت المحاسبية  جرى جميع المعامالت المادية قد 

 .في هذه الوثيقة
 
 

 
 

 أولغا نام
 المالية الشؤون  فرعرئيسة 

 بالبيانات المالية والجداولمرفقًا ، يكاوالمالي لإلهذا التقرير وُأقدم ي األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، أعتمد تفصب
 .2021 لعام المالية

 

 خوان كارلوس ساالسار
 األمين العام

 
 ا، كندلاـيمونتر
 31/3/2022في 



I-16 

 الرقابة الداخليةعن بيان 

 ةنطاق المسؤولي
المادة الحادية ، ال سيما طة بيا(، ووفقًا للمسؤولية المناإليكاوبصفتي األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ) -1

 .المراقبة، وخاضع للمساءلة أمام المجلس عن الداخلية مراقبةعن الحفاظ على نظام سليم للمسؤول  يعشرة من النظام المالي، فإن
 لداخليةالرقابة االغرض من نظام 

إدارة المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر سلبًا على تحقيق والية المنظمة وأهدافها من أجل  الرقابة الداخليةنظام  ُصّمم -2
ضمانًا معقواًل ( SIC) الرقابة الداخلية. ولذلك، يمكن أن يوفر بيان من تلك المخاطرإلى مستوى مقبول االستراتيجية والتخفيف 

تحديد المخاطر الرئيسية وتقييم طبيعة  إلىتهدف  قائمةعملية  علىستند ي ووهعالية نظام الضوابط الداخلية. وليس مطلقًا لففقط 
 .كفؤة وفعالةإدارة ومدى تلك المخاطر وإدارتها 

 دور رئيسي لإلدارة وجزء ال يتجزأ من العملية الشاملة إلدارة العمليات، وهي تشمل ماهي  الرقابة الداخليةوظيفة إن  -3
 :يلي

  الفعالة؛ الرقابة الداخليةإنشاء بيئة وثقافة تعزز 

 وتحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق األهداف؛ 

  وتحديد وتنفيذ السياسات والخطط ومعايير التشغيل واإلجراءات واألنظمة وأنشطة المراقبة األخرى إلدارة المخاطر
 المرتبطة بأي تعّرض للمخاطر المحددة؛

 بحيث يحصل جميع الموظفين على المعلومات التي يحتاجونها للوفاء  الفعال لمعلومات واالتصاالتادفق وضمان ت
 بمسؤولياتها؛

 الرقابة الداخليةفعالية نظام  ورصد. 
الرقابة لإليكاو على جميع مستويات األمانة العامة من خالل مجموعة من عمليات  الرقابة الداخليةوينطبق نظام  -4

 مان تحقيق األهداف االستراتيجية.لض الداخلية
لدعم المسؤوليات المبينة في  الرقابة الداخليةوفيما يلي نظرة عامة على اإلجراءات المتخذة لتدعيم عمليات وأنظمة  -5

 أعاله. 3الفقرة 
 الفعالة: الرقابة الداخليةتهيئة بيئة وثقافة تعزز 

المعايير األخالقية، على النحو المنصوص عليه في إطار  بأسمىوأعمال موظفي اإليكاو دائمًا  سلوكلتزم ييجب أن  -6
 وُأجري التنقيحعند االقتضاء، مع تغّير العوامل الخارجية والداخلية.  وتنقيحهتحديث هذا اإلطار  ويجري اإليكاو لألخالقيات. 

لجميع الموظفين  وهو متاح 2021المجلس. واستمر التدريب على األخالقيات في عام  لما أقّره، وفقًا 23/6/2021األخير في 
في المئة من الموظفين التدريب اإللزامي على  60(. وأكمل ما يقرب من ADBإدارة الشؤون اإلدارية والخدمات )من خالل 

موظفون . وحضر من هذا التدريب في طور االنتهاء منهم في المئة أخرى  40 نسبة ، مع2021التحّرش الجنسي في نهاية عام 
اإليكاو أول "حوار  بدأت(. كما UNSSCالعليا أيضًا تدريب القيادة األخالقية من كلية موظفي منظومة األمم المتحدة )اإلدارة  من

تقاريرهم المباشرة المتعلقة  بشأناألمانة العامة لألمم المتحدة إلشراك المديرين في محادثة  أعدتهاحول القيادة"، وهي مبادرة سنوية 
 ي يواجهها الموظفون في عملهم اليومي.بالتحديات األخالقية الت

تتضمن نموذج تفويض قوي لسلطة الشراء هي و  2021في أواخر عام  ةالجديد اإليكاو مشتريات مدّونةتحديث  جرى و  -7
ضوابط وتقارير إضافية. وتوفر خطة المشتريات الفردية، إلى جانب المدّونة، طريقة السلوك للموظفين المشاركين في  فضاًل عن

 ءات الشراء التي تمثل عمليات مراقبة مهمة.إجرا
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أبذل قصارى جهدي كنت  ،1/8/2021 منذ أن انضممت إلى منظمة الطيران المدني الدولي بصفتي أمينها العام فيو  -8
 التواصلالحالية من خالل اتخاذ سلسلة من التدابير بما في ذلك تحسين  لمراقبةبيئة اب على أعلى المستويات من أجل النهوض

التحقيقات في  إجراء مع الموظفين من خالل اجتماعات مفتوحة منتظمة، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن اإلجراءات التأديبية بعد
. وسيساعد هذا األسلوب التشغيلي اليومي وااللتزام الداخلية الضوابطحاالت سوء السلوك، ومساءلة اإلدارة عن إدارة المخاطر و 

داخل منظمة  للمراقبةلمخاطر وبيئة ا بشأن بناء ثقافة قوية المضي في ية في جميع األوقات علىبدعم القيم والمبادئ األخالق
 .الطيران المدني الدولي

يتمثل أحد مجاالت الضعف الداخلي والمخاطر الرئيسية التي تواجه منظمة الطيران المدني الدولي في التطبيق والتدريب و  -9
ُكّلفت إدارة الشؤون قد ل. و 2021تحديثها في أواخر عام  جرى التي  (AFAC) الفسادمكافحة على سياسة مكافحة االحتيال و 

له وجمع البيانات  التصّديبوضع وتنفيذ اإلجراءات والعمليات المناسبة لمنع الغش واكتشافه و  2022في فبراير  اإلدارية والخدمات
 .ثالمحدّ  نظم اإلدارةوإطار  اإليكاو المحّدثةسياسة  لكي ُتبّينفي المنظمة 

عمليات الداخلي والخارجي في الوقت المناسب و التدقيق هو تنفيذ توصيات ال و أ آخر يمكن تحسينه مراقبةمجال  ثمةو  -10
إلى . و الداخلي أو الخارجي في الوقت المناسب التدقيقاألخرى لضمان تنفيذ التوصيات الناشئة عن عمليات  الرقابة الداخليةتقييم 

إلنفاذ إجراءات فورية  2022المكاتب في عام و  اإلداراتمع كذلك ، سأعمل (OIO)ة الرقابة الداخليمع مكتب  جانب العمل
 .لمعالجة نقاط ضعف الرقابة الداخلية المحددة في تقارير التدقيق

 تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق األهداف االستراتيجية
ولجنة  ISO 31000 المقاييسمعيار المنظمة الدولية لتوحيد  (ERM) سسيةدارة المخاطر المؤ إل اإليكاو يتبع إطار -11

لإلطار المتكامل للرقابة الداخلية ويحدد أهداف ومبادئ إدارة المخاطر وأدوارها  (COSO) ي"تريدوا"المنظمات الراعية للجنة 
في الرئيسية  اإلطار ناتمكوّ  يتمثل أحدو . المخاطر، بما في ذلك توثيق المخاطر استعراضو  رصدوالعمليات وكذلك  هاومسؤوليات

سجالت  ويجري مسك. لتوفير نهج منسق ومنظم ومنهجي إلدارة المخاطر 2020في عام  أُعملتعملية تسجيل المخاطر التي 
( على 2)"سجل المخاطر المؤسسية"(، و) اإليكاوالمخاطر على مستوى  المجلس بشأن( إبالغ 1المخاطر على مستويين: )

 .رصدهاتخفيف المخاطر و تقوم كل إدارة ومكتب بتب حيث االمكو  داراتاإلمستوى 
ورؤساء المكاتب التابعة  اإلدارات، التي تتألف من مديري (ERM)المجموعة المرجعية إلدارة المخاطر المؤسسية  وتتولى -12

 .2020عام  مباشرة لألمين العام، اإلشراف والتوجيه بشأن إطار إدارة المخاطر المؤسسية وتنفيذه منذ
ها مع الكيانات األخرى في منظومة األمم المتحدة لضمان التحسين المستمر إلطار  عن كثبتواصل اإليكاو العمل و  -13

 .إدارة المخاطر المؤسسية، مع مراعاة أفضل الممارسات والدروس المستفادة من كيانات األمم المتحدة األخرى ب الخاص
لسياسات ل االمتثالوعلى  بشأن الضوابط الداخلية الرئيسية المديرينوابت يؤكدها كبار يقوم اإلطار على مجموعة من الثو  -14

 (MASD)موثقة في استبيانات إعالن وبيان التطمينات اإلدارية و  صحيحةواإلجراءات والعمليات التي تستند إلى قيم أخالقية 
 (MASD)إعالن وبيان التطمينات اإلدارية  اإلدارة العليات وكما في السنوات السابقة، قدم .اليومية اإليكاو وتتجلى في عمليات

إعالن وبيان التطمينات اإلدارية لتقديم  جرى تنقيح، 2021فعالية الضوابط الداخلية في مجاالت مسؤوليتها. وبالنسبة لعام  بشأن
لتتماشى بشكل أفضل مع نتائج مزيد من التأكيدات من قبل اإلدارات والمكاتب التي توضح أدلة على تنفيذ الضوابط الداخلية 

 .التي توصل إليها المدققون الداخليون والخارجيون المخاطر 
فيروس جائحة  تأد. و فترة اتسمت بقدر كبير من عدم اليقين واالضطراب على الصعيد العالمي 2021شهد عام و  -15

للمجموعة  بصفتي رئيساً فعلى المستوى التنظيمي، و . إلى تفاقم التحديات التي يواجهها قطاع الطيران في جميع أنحاء العالم كورونا
 مخاطرالأدير محفظة المخاطر اإلجمالية للمنظمة على النحو المبين في سجل  فإنني المرجعية إلدارة المخاطر المؤسسية،

 .بشأنهابالغ المجلس المخاطر ذات األولوية العالية واالستجابات المناسبة بانتظام وإ استعراضاً منتظماً  استعرضتولقد . المؤسسية
المشار إليها في التقرير و تقارير الرقابة الداخلية الفردية،  المحددة فيوباإلضافة إلى ذلك، فإن نقاط الضعف في الرقابة  -16

إلى المجلس، والتقارير الصادرة عن مراجع والمقدمة  (C-WP/15328) الصادر عن مكتب الرقابة الداخلية 2021السنوي لعام 
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 ترصدها رصدًا منتظماً الخطط التي هي . و خطط عمل األمانة العامة ذات الصلةتناولها من خالل  يجري الخارجي  الحسابات
 .وحدات الرقابة المعنية

وإجراءات التخفيف المقابلة لها في فئات المخاطر  2021تلخيص المخاطر الرئيسية التي واجهتها اإليكاو في عام  يردو  -17
 :األربع التالية

على البرامج العادية المعتمدة التي ال تفي  إضافياً  ، ضغطاً 2021طوال عام فرض الوباء،  :االستراتيجيةلمخاطر ا 17-1
بأهداف خطة التشغيل وأعاق تنفيذ برنامج التعاون الفني، مما أدى إلى عجز تشغيلي في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية 

 .(AOSC) والتشغيلية
األولويات المتنافسة  تنفيذًا كاماًل جّراءذ نفّ لم تُ  هاولكن 2021في عام  القائمةإجراءات التخفيف  تاستعرض المكافحة والتخفيف:

للمجلس، ستتضمن كل ورقة عمل  226من الدورة  راً االتفاق على أنه اعتبا جرى و والقيود المستمرة المفروضة نتيجة الوباء. 
الميزانية  جانب لعمل الذي يقع خارج نطاق العمل الممول منبشأن ازانية للمي تقديراتللمجلس إجراءات مقترحة لألمانة العامة 

يهدف هذا اإلجراء إلى تسهيل التعديالت على األولويات من أجل استيعاب العمل الجديد مع ضمان استمرار تحقيق و العادية؛ 
في عام  متنوعةسويق وبرامج تدريبية باإلضافة إلى ذلك، نفذت إدارة التعاون الفني إجراءات تو . اإليكاوأهداف خطة تشغيل 

 .في األصل كما كان متوقعاً  تدابير لتوفير التكاليف، مما أدى إلى عجز لم يكن حاداً  وسّنتلتوليد إيرادات إضافية،  2021
ال و للمنظمة.  شديدتظل مخاطر أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصدر قلق  المخاطر التشغيلية: 17-2
بأهداف  داخل المنظمةودعم تكنولوجيا المعلومات للتطبيقات المطورة  (DR) االحتياطي الحالي للتعافي من الكوارث الدعمي يف

مثل أكبر مخاطر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تإساءة استخدام المعلومات السرية  مسألة زالتاألعمال، وال  تعافي سيروقت 
يمكن أن تلحق ضررًا / الهجمات اإللكترونية التي  اإللكترونيةللتهديدات  رض اإليكاو أيضاً تتعو عن كثب.  يجري رصدهاالتي 

ال تزال منظمة الطيران المدني الدولي و الدول األعضاء. ناحية سمعة اإليكاو، وقدرتها المالية، ومستوى الثقة من ب بالغ الشدة
، وتحديدًا في جذب المواهب واالحتفاظ بها وتنميتها، وملء الشواغر، يةالمؤسس تواجه تحديات في مجال اإلدارة التنظيمية والثقافة

 /الخبراء االستشاريون باإلضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام األفراد من غير الموظفين على المدى الطويل )و وضمان التعاقب السلس. 
في المشاريع  احتمال حدوث حاالت توقفإلى  ( ألداء األنشطة األساسية، إلى جانب عدم كفاية تخطيط القوة العاملة،الُمعارون 

 .لإليكاوالبرامج. وتشمل المخاطر التشغيلية األخرى االستخدام غير المصرح به، والقيود على الحماية الفعالة للملكية الفكرية  /
توفير  جرى و  ي المنظمةف ألعمالا سير قائمة موجزة بالتطبيقات الداخلية الرئيسية مع أهداف وقت تعافي أُعدت التحكم والتخفيف:
 اإليكاوفي سياق مبادرة التحول الرقمي، من المتوقع أن تقوم و  .(DR) إلعداد خطة للتعافي من الكوارث 2021التمويل في عام 

قد ل. و 2022من عام  اعتباراً  (UNICC) لحوسبةل األمم المتحدة الدولي باالستعانة بمصادر خارجية الستعادة البيانات في مركز
لتنفيذ خارطة طريق أمن المعلومات على مدار الثالثة أعوام القادمة؛  2021مع شركة استشارية في نهاية عام  اإليكاو تعاقدت

عن طريق تحديث  مخاطر الموارد البشرية جزئياً  ُخّففتو المبادرات األخرى.  إكمالعند  المخاطر اإللكترونية تدريجياً  سُتخّفضو 
سيجري المضي و لضمان االتساق مع تلك المطبقة في منظومة األمم المتحدة.  2021ي عام االستشاريين ف الخبراء جدول أجور

 شاملة معنية استراتيجية استعراضمعالجة مخاطر الموارد البشرية، بما في ذلك إجراءات التخفيف األكثر تفصياًل، كجزء من  في
لحماية الملكية الفكرية لإليكاو ومنشوراتها،  2021ي أواخر عام حل تقني ف أُعدّ ، وأخيراً . 2022الموارد البشرية بحلول نهاية عام ب

الُمدار )الترخيص( بالقرب من نهاية  االطالعواالشتراكات و  االطالعتنفيذ ضوابط و التخفيف من آثارها  ومن المعتزم المضي في
 .2022عام 
 األخالقية يتعلق بالتمسك بالسلوكيات والمبادئ االنتهاكات المحتملة لاللتزامات فيماإن  االمتثال/المخاطر القانونية: 17-3

المشتريات،  بمدّونةالمشتريات بسبب عدم التزام الموظفين  مجال ومعايير السلوك األخالقية، وتضارب المصالح المحتمل في
 غشر أخالقية و أنشطة غي احتمال حدوث إلىيمكن أن تؤدي  (AFAC)الفساد  محاربةو  التدليسوعدم كفاية الموارد لتنفيذ مكافحة 

، وبروتوكول 2010لعام  بيجيندولة على اتفاقية  150حيث لم تصدق أكثر من  -مخاطر امتثال أخرى خارجية  ثمة. و وفساد
تعاماًل على إنشاء إطار عالمي للتعامل  اإليكاومما أدى إلى عدم قدرة  - 2014، وبروتوكول مونتريال لعام 2010لعام  بيجين
 .يران الناشئةمع تهديدات الط فعاالً 
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مذكرة تفاهم مع مكتب األمم المتحدة  اإليكاوعت ووقّ  2021تدريب جديد لموظفي األخالقيات في عام  ُأنشئ الرقابة والتخفيف:
، 2021المشتريات في أواخر عام  مدّونةتحديث  جرى و لتوفير خدمات التحقيق.  20/1/2022لخدمات الرقابة الداخلية في 

رصد أي  (ADB) والخدمات إدارة الشؤون اإلدارية تواصلو ر اإلنترنت المتاح اآلن بشكل مستمر. التدريب عب تتضمن تيوال
إدارة الشؤون  ُكّلفتلقد و مكتب خدمات الرقابة الداخلية. بالتحقيقات  مجال انتهاكات للمشتريات واإلبالغ عنها مع االستعانة في

عن  لةكون مسؤو توس 2022في أوائل عام  ومحاربة الفساد الجديدة سالتدليسياسة مكافحة  بالمسؤولية عن اإلدارية والخدمات
وما بعده لضمان وضع الضوابط المناسبة للتخفيف من  2022من عام  وضع خطة تنفيذ إلى جانب تدريب الموظفين بدءاً 

بسبب  نفذلم تُ  هانألنشطة التوعية لدعم التصديق على المعاهدات المعلقة ولك 2021في عام  توفير التمويل جرى و المخاطر. 
في غضون ذلك، سيواصل األمين العام ورئيس المجلس الترويج للتصديق و . المعتزمةإلى تأجيل هذه األنشطة  تي أدتال الجائحة

الدول من خالل  معاإليكاو  تواصلأيًضا زيادة  (LEB) الشؤون القانونية والعالقات الخارجية إدارةواصل تسو على هذه المعاهدات. 
 .العمل اإلقليمية عبر اإلنترنت وحلقاتالندوات 

في  اشتراكاتها( عدم قيام الدول األعضاء بدفع 1تساهم األمور التالية في المخاطر المالية المحتملة:  المخاطر المالية: 17-4
 .مالياً  يمثل خطراً  التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية شيكاغوب الوفاءعدم  فإن الوقت المحدد أو وضع شروط قبل السداد وبالتالي

للموظفين الحاليين والمتقاعدين والذي كان بمثابة  (ASHI) األجل ة( نقص التمويل للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة طويل2و
 اإلدارة( عدم كفاية السياسات/3 و مراجع الحسابات الخارجي خالل العامين الماضيين؛ التي توصل إليها مخاطرلل نتيجة قائمة

 .أنشطة الميزانية العاديةنطاق خارج  متنوعةات ذات الصلة السترداد جميع تكاليف تقديم الخدمات بموجب ترتيبات واإلجراء
 النظام الماليأ( من  5-6من اتفاقية شيكاغو والمادة  62و  61سيواصل األمين العام تعزيز إنفاذ المادتين  الرقابة والتخفيف:

تستمر مسؤولية التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة على اإليكاو في النمو و . االشتراكات والرصد والمتابعة مع الدول بشأن حالة
التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة على المدى الطويل،  مسؤوليةمن المجلس الموافقة من حيث المبدأ على كيفية تمويل  وتقتضي

مع خبير استشاري لتحديد النظام  اإليكاوتعاقدت لقد و  والذي يعتمد على التطورات ذات الصلة داخل منظومة األمم المتحدة.
 .2022بحلول نهاية عام  من المزمع إعدادهاسترداد التكاليف الأنشطة استرداد التكاليف مع سياسة  بشأن والطريقة والعملية

ة المخاطر المرتبطة بأي تحديد وتنفيذ السياسات والخطط ومعايير التشغيل واإلجراءات واألنظمة وأنشطة الرقابة األخرى إلدار 
 :تعرض للمخاطر المحددة

استمر االضطالع بأنشطة لجائحة فيروس كورونا. و ، واصلت المنظمة بيئة عملها االفتراضية نتيجة 2021خالل عام  -18
سة وشملت بعض اإلنجازات الرئيسية مدونة مشتريات محدثة، وسيا. الرقابةلضمان الحفاظ على بيئة  الرقابة بشكل افتراضي

التعليمات اإلدارية ألمن المعلومات واإلصدارات األخرى لتعزيز بيئة الرقابة اعتمدت المنظمة والفساد، و  التدليس ومحاربةمكافحة 
تعزيز مسؤوليات الرقابة، وتطوير و توفير االنضباط والهيكل لتعزيز المبادئ والقيم ومعايير السلوك األخالقية؛ و ؛ اإليكاوفي 

 .رة الموظفين المهرة المناسبين على تحقيق النتائج المتوقعة وتحمل المسؤولية الشخصيةالموظفين لضمان قد
. مكتبة ضوابط داخلية للتخفيف من حدة المخاطر إعداد، خالل العام الماضي، واصلت األمانة باإلضافة إلى ذلكو  -19

 سير لعمليات فؤارية تضمن األداء الفعال والكعلى مستوى العملية حتى اآلن، والتي تمثل ضوابط إد رقابيعنصر  ون ست وُأنشئ
من حيث قابليتها للتطبيق  تقييم هذه الضوابط سنوياً  يجري . و األعمال الشاملة واالمتثال إلطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية

طر وإدماج إدارة المخاب تها المعنيةوستواصل اإليكاو ترسيخ ثقاف. المؤسسيةمخاطر الوقوتها ومستوى األدلة الموثقة في سجل 
 المخاطر ضمن برامج اإليكاو وعملياتها وأنشطتها بغية تحسين قدراتها في مجال إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

على المعلومات التي يحتاجونها للوفاء  اإليكاوضمان التدفق الفعال للمعلومات واالتصاالت حتى يحصل جميع موظفي 
 :بمسؤولياتهم

جموعة المرجعية إلدارة المخاطر المؤسسية ومجلس إدارة المخاطر المؤسسية على المخاطر والضوابط إطالع الم يجري  -20
التي  وتلك والمتوسطة المؤسسية الشديدةعن حالة المخاطر  كل ربع سنة اإلبالغسيجري . و المؤسسيةمخاطر المن خالل سجل 

التي تبدأ في الربع الثاني من عام  (SMG) عة اإلدارة العلياواإلبالغ عنها في اجتماعات مجمو  اإلدارات والمكاتبتعرض لها ت
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الهيئات اإلدارية لألمم المتحدة، والمدققون معلومات مستمرة عن و اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بإدارة المخاطر، توفر و . 2022
 .اإليكاوالمخاطر في  عن رؤية شاملة ومساءلة توفير مستقلة لضمان مشورةالمخاطر و 

 من خالل تنفيذ نهج اإلدارة القائمة على النتائج 2025-2023 للفترة خطة عمل إلعداد 2021دأ العمل في عام ب -21

(RBM)  الجهات المعنية ذات الصلةمشاركة  لوحظت بشكل إيجابيو ومعززة.  اتساقاً الذي أدى إلى إطار نتائج خطة عمل أكثر 
لزيادة المساءلة عن النتائج المراد تحقيقها، يجري و . الرقابة الداخليةكتب في إعداد خطة العمل وفي صياغة النتائج من قبل م

جب أن يسير تنفيذ . وي(KPIs) 2025-2023األعمال  سير تحديث وتحسين مؤشرات األداء الرئيسية لخطةعلى  العمل حالياً 
جنب مع تنفيذ إطار عمل إدارة  إلى جنباً  2025-2023 سير األعمال للفترةإطار عمل قوي لمراقبة األداء كجزء من خطة 

من خاللها تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها.  المنظمة يجري المخاطر المؤسسية، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة على مستوى 
 مشاركة فعالة وإسهامًا ودعمًا من قبل تعميم كل من اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة المخاطر المؤسسية سيقتضي المضي فيو 

 الحاسمةهذه المبادرة  إلكمال مهلة زمنية معقولةاإلدارة العليا، وحسن التصرف في تخصيص الموارد المالية والبشرية، ووضع 
 في المراحل المبكرة من اإلعداد. حالياً  هي التيبإطار المساءلة  ارتباطًا وثيقاً  أيضاً  مرتبطةبنجاح، وهي مبادرة 

 :فعالية نظام الرقابة الداخلي رصد
 أستند في استعراضي فعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل رئيسي على ما يلي: -22

، ضمن ويخضعون للمساءلةدور مهم في نظام الرقابة الداخلية ب يضطلعون مديرو المكاتب ورؤساء المكاتب الذين  أ( 
، والحفاظ على ومكاتبهم اتهمإدار  أنشطة السلطة المفوضة، عن النتائج التنظيمية المتوقعة، وأداء البرامج، وإدارة

االعتماد على الشهادة المكتوبة الشخصية لكبار المديرين في استبيانات التقييم  جري ي. و الموارد المعهود بها لهم
الرقابة  مسائل، والتي حددت 2021عام عن المقدمة  (MASD)إعالن وبيان التطمينات اإلدارية بالذاتي الخاصة 

. فعالية الضوابط الداخلية في مجاالت مسؤوليتهمب النتائج الخاصة ذة، وخلصتواإلجراءات العالجية المتخ
خالل االجتماعات التي تعقدها مجموعة اإلدارة  المتبادلةاالعتماد على المعلومات  يجري باإلضافة إلى ذلك، و 

مديري المكاتب  ألمانة العامة بما في ذلكل التابعين (FSMG)مجموعة اإلدارة العليا الكاملة و  (SMG) العليا
 .اإلقليمية

الخارجي، الذين يقدمون  الحسابات ومراجع (OIOالرقابة الداخلية )والتقييم واالستشارة لمكتب  التدقيقتقارير و  ب( 
األداء  فضاًل عنالداخلية  الضوابطوإدارة المخاطر و  والتنظيم اإلداري تقارير عن امتثال الحسابات للوائح المالية 

توفر هذه التقارير معلومات مستقلة وموضوعية عن االمتثال وفعالية البرامج، و . باإليكاومختارة  التشغيلي لمجاالت
 إلى جانب توصيات لمعالجة المخاطر وتحقيق التحسينات التشغيلية؛ 

المشورة والتوجيه إلى المنظمة وموظفيها بشأن األخالقيات ومعايير  يسدييقوم مسؤول األخالقيات، الذي و  ج( 
ك، بتعزيز الوعي األخالقي، ويدير سياسة حماية الموظفين من االنتقام ويدير برنامج إقرار الذمة المالية السلو 

 وإعالن تضارب المصالح؛ 
التي تقوم بمراجعة عملية إعداد التقارير المحاسبية والمالية، ونظام  (EAAC) اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعةو  (د 

أنظر ية المخاطر والتدقيق، واالمتثال للوائح والقواعد المالية لتقديم المشورة إلى المجلس )الرقابة الداخلية، وعمل
 (؛ (C-WP/15267) (EAACللتقييم والمراجعة ) االستشارية التقرير السنوي للجنة

 .مالحظات المجلس وقراراتهو  هـ( 
إلى مكتب  ومن ثم فقد ُأسندت علقة بالشكاوى االستعانة بمصادر خارجية في التحقيقات المت جرتعالوة على ذلك، و  -23

 خدمات الرقابة الداخلية، وتوجد اآلن آليات غير رسمية ورسمية لتسوية المنازعات من خالل نظام داخلي إلقامة العدل.
أن ال يمكن من ثم ، و التحايل عليه يةإمكان منهاقيود على ، تصميمه جودة تكانمهما ، لرقابة الداخليةل نظامنطوي ي -24

قد تتفاوت بمرور  الرقابة الداخليةفإن فعالية  نظرًا للظروف المتغيرةفذلك،  عالوة علىو . اتضمانمن ال مستوى معقوالً وّفر سوى ي
 الوقت.
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 البيان
محتويات هذا البيان واألدلة الواردة فيه فإنني أرى، وفقًا ألفضل ما يتوفر لدّي من المعلومات وعلى حد لى إاستنادًا  -25

لم تكن هناك أي نقاط ضعف جوهرية من شأنها أن تؤثر على موثوقية البيانات المالية للمنظمة، كما لم تنشأ أي مسائل  ،علمي
  .2021السنة المالية  بشأنطرحها في الوثيقة الحالية  يتعينمهمة 

 

 
 

 خوان كارلوس ساالسار
 األمين العام

 مونتريـال، كندا
30/3/2022 
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Ref. 939.21492.003 

 

 
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي

 إلى الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(
 

 تقرير بشأن تدقيق البيانات المالية
 

 الرأي
ة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(، لمنظم ( بتدقيق البيانات الماليةSFAOقام مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري )

وبيان األداء المالي وبيان التغّيرات في صافي األصول وبيان التدفقات  31/12/2021والتي تشمل بيان الوضع المالي في 
الية، بما في النقدية وبيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والمالحظات على البيانات الم

 ذلك موجزًا عن السياسات المحاسبية الهامة.
مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري فإن البيانات المالية تعرض عرضًا عاداًل، من جميع الجوانب المادية،  رأيوفي 

التاريخ وفقًا للمعايير المحاسبية  ، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك31/12/2021الوضع المالي لإليكاو في 
 ( والنظام المالي لإليكاو.IPSASالدولية للقطاع العام )

 أساس الرأي
(. ويرد مزيد من الوصف ISAأجرى مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري تدقيقه وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات )

ي القسم المعنون "مسؤوليات مراجع الحسابات الخارجي عن تدقيق البيانات المالية" لمسؤوليات هذا المكتب بموجب تلك المعايير ف
من هذا التقرير. إن مكتب مراجعة الحسابات االتحادية السويسري هو هيئة مستقلة عن اإليكاو وفقًا لقواعد السلوك المهني ذات 

خالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات. ويعتقد هذا المكتب أن الصلة بتدقيق البيانات المالية في سويسرا، ولقد وفى بمسؤولياته األ
 أدلة التدقيق التي حصل عليها هي أدلة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه في هذا الشأن.

 معلومات أخرى 
لومات الواردة األمين العام هو المسؤول عن المعلومات األخرى الواردة في التقرير المالي. وتتضمن المعلومات األخرى جميع المع

في التقرير المالي، ولكنها ال تشمل البيانات المالية )الجزء الثالث من التقرير المالي( وتقارير مراجع الحسابات الخارجي بشأنها 
 الخامس من التقرير المالي(.الجزء )الجزء الثاني و 

رى الواردة في التقرير المالي وال يعّبر مكتب وال يغطي رأي مراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية المعلومات األخ
 مراجعة الحسابات االتحادي السويسري عن أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بشأنها.

الواردة في التقرير  األخرى  قراءة المعلومات تتمثل فيوفيما يتعلق بتدقيق هذا المكتب في البيانات المالية، فإن مسؤولية المكتب 
 مع معرفتهظر، عند القيام بذلك، فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة اتساقًا جوهريًا مع البيانات المالية أو المالي والن
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. وإذا استنتج هذا المكتب، بناًء الجوهريةالتي حصل عليها أثناء عملية التدقيق أو تبدو أنها لم ترد بالشكل الصحيح من الناحية 
. وليس لدى ةالمعلوماإلبالغ عن تلك  عليه ه ثمة خطًأ جوهريًا في هذه المعلومات األخرى، فيجبعلى العمل الذي قام به، أن

 مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري ما يبّلغ عنه في هذا المضمار.

 لبيانات الماليةا بإدارةمسؤوليات األمين العام وأولئك المكلفين 
وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  مناسباً البيانات المالية وعرضها عرضًا  يضطلع األمين العام بالمسؤولية عن إعداد

التي يراها األمين العام ضرورية للتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء  والنظام المالي لإليكاو، وعن الرقابة الداخلية
 أو الخطأ. التدليسالجوهرية، سواء كان ذلك بسبب 

واإلفصاح،  كمنشأة عاملة يقوم األمين العام بإعداد البيانات المالية، فهو مسؤول عن تقييم قدرة اإليكاو على مواصلة العمل وإذ
إما ما لم يعتزم األمين العام  بالمنشأة العاملة واستخدام أساس المحاسبة في المنشأة العاملةعند االقتضاء، عن المسائل المتصلة 

 ليس لديه بديل واقعي سوى القيام بذلك. أنه ف عملياتها، أوتصفية المنظمة أو وق
 ويضطلع أولئك المكلفين بالتنظيم اإلداري بالمسؤولية عن اإلشراف على عملية إعداد تقارير اإليكاو المالية.

 مسؤوليات مراجع الحسابات الخارجي عن تدقيق البيانات المالية
ل على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء إن أهداف مراجع الحسابات الخارجية هي الحصو 

أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجع حسابات يتضمن رأيه. إن التأكيد المعقول هو مستوى  التدليسعن  ناتجةالجوهرية، ما إذا كانت 
مراجعة الحسابات سوف يكتشف دائمًا األخطاء لر الدولية وفقًا للمعايي ُأجريَ عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يشكل ضمانًا بأن تدقيق 

جوهرية إذا كان من المتوقع في شكل أخطاًء أو الخطأ وُتعتبر  التدليسفي حال وجودها. ويمكن أن تنشأ األخطاء عن  الجوهرية
 س هذه البيانات المالية.بشكل فردي أو إجمالي، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أسا ،معقول أن تؤثر

التدقيق وفقاَ للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات، يمارس مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري صالحياته  عملية وكجزء من
ويحافظ على الريبة المهنية طوال عملية التدقيق. وباإلضافة إلى ذلك يقوم مكتب مراجعة الحسابات  ةمهني أحكامفي إصدار 

 تحادي السويسري أيضًا بما يلي:اال

 أو الخطأ، وتصميم  التدليسمخاطر األخطاء الجوهرية الواردة في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن  تحديد وتقييم
وتنفيذ إجراءات تدقيق بشأن تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. إن مخاطر عدم 

من تلك المخاطر الناجمة عن الخطأ، حيث قد ينطوي  مخاطر أفدحهي  التدليسخطاء الجوهرية الناتجة عن اكتشاف األ
 المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. اإلغفالعلى التواطؤ أو التزوير أو  التدليس

 ناسبة للظروف المعنية، ولكن ليس الحصول على فهم للرقابة الداخلية متصل بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق م
 لغرض إبداء رأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية التابعة لإليكاو.

 .تقييم مدى مالءمة سياسات المحاسبة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وعمليات اإلفصاح مقدمة ذات الصلة 

 بناء على وما إذا كان يوجد العاملة بالمنشأةلمحاسبة س اامدى مالءمة استخدام األمين العام ألس يستنتج ما يراه بشأن ،
على قدرة اإليكاو على  الكبير عدم يقين جوهري متصل بأحداث أو ظروف قد تلقي بظالل من الشك ،األدلة المتوفرة

 اليقينحالة جوهرية من انعدام . وإذا استنتج مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري وجود عاملةاالستمرار كمنشأة 
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فإنه يلزم لفت االنتباه في تقرير مراجع الحسابات إلى عمليات اإلفصاح ذات الصلة الواردة في المالحظات الخاصة 
استنتاجات هذا المكتب على أدلة بالبيانات المالية أو، تعديل رأيه إذا كانت عمليات اإلفصاح هذه غير كافية. وتستند 

تى تاريخ تقرير مراجع الحسابات. ومع ذلك قد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية عملية التدقيق التي تم الحصول عليها ح
 .عاملةفي توقف اإليكاو عن االستمرار كمنشأة 

  عرض وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك عمليات اإلفصاح، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل إجمالي تقييم
 .المناسبقة تحقق العرض األحداث والمعامالت األساسية بطري

( التابعة EAACيتواصل مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري مع األمين العام ومع اللجنة االستشارية للتقييم والمراجعة )
ك أي لإليكاو فيما يتعلق، في جملة أمور، بالنطاق المعتزم لعملية التدقيق وتوقيته والتوقيع على نتائج عملية التدقيق، بما في ذل

 حددها أثناء تنفيذه لعملية التدقيق.يجوانب نقص هامة في الرقابة الداخلية التي 
 
 

 19/4/2022برن، 
 
 

 مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري 
 )مراجع الحسابات الخارجي(
 

 

 

 
 
 

 مارتن كوهلي هسرج جاني –إريك 
 رئيس مركز شؤون االختصاص نائب الرئيس

 



 
 

 

 يانات الماليةالجزء الثالث: الب



III–1 

 

 

المالحظات

(معاد صياغته) 20212020

األصول

األصول الجارية

 757 300 733 9270 & 2.1النقدية والمعادالت النقدية

 224 3 498 2.113االستثمارات

 081 4 568 2.214االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

 483 12 916 911 & 2.3المستحقات والسلف

 617  457 2.4المخزونات

 251 1 552 2.31أخرى

312 724 322 413 

األصول غير الجارية

 006 5 153 2.24االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

 259  212 2.3المستحقات والسلف

 761 5 071 2.55الممتلكات والمنشآت والمعدات

 923 2 632 2.63األصول غير المادية

13 068 13 949 

 362 336 792 325مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية

 160 189 217 2.8166المتحصالت المسبقة

 535 30 277 2.944الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 985 7 901 2.108استحقاقات الموظفين

 594 1 604 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

220 999 229 274 

الخصوم غير الجارية

 685 211 739 2.10184استحقاقات الموظفين

184 739 211 685 

 959 440 738 405مجموع الخصوم

صافي األصول

(662 75)(260 88)2.12العجز المتراكم

(935 28) 314 2.128االحتياطيات

(597 104)(946 79)صافي األصول )العجز المتراكم الصافي(

 362 336 792 325مجموع الخصوم وصافي األصول

تُشكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءًا ال يتجزأ منها.

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان األول

بيان الوضع المالي

في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات الكندية)
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2021المالحظات

اإليرادات

 869 74 339 973 & 3.2المساهمات في اتفاقات المشاريع

 049 103 437 3.2102االشتراكات المقررة

 633 19 426 3.219األنشطة األخرى المدّرة لإليرادات

 360 43 803 933 & 3.2التبرعات األخرى

 143 1 343 إيرادات الرسوم اإلدارية

 417 4 217 3.22اإليرادات األخرى

 471 246 565 231مجموع اإليرادات

النفقات

 104 159 346 3.3157رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المشاريع

 685 36 333 3.335العقود من الباطن واللوازم والمواد االستهالكية

 860 44 022 946 & 3.3نفقات التشغيل العامة

 329 2 462 3.31السفر

 491  789 االجتماعات

 92  429 التدريب

 021 1 249 3.31النفقات األخرى

 582 244 630 242مجموع النفقات

 889 1(065 11)الفائض/)العجز( للسنة

تُشكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءًا ال يتجزأ منها

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان الثاني

بيان األداء المالي

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف  الدوالرات الكندية)

(معاد صياغته) 2020
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المالحظات

(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 المرّحل

(055 38 )(055 38 )2.10التغير في الربح / )الخسارة( االكتوارية من التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 (327  ) 327  2.12تعديل على االحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

 (319 4 ) 319 4 2.12استخدام الفائض المقيد للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

 834  (834  )2.12التغير في الخسائر غير المحققة

 2   3  (1  )2.12التغير في تسوية الترجمة وفرق عمليات التقريب األخرى

 889 1  889 1 الفائض / )العجز( للسنة

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

 

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

حركات أرصدة الصناديق واالحتياطيات في عام 2021

  680 8 (680 8 )2.12التغيّر في الرصيد المرّحل

 243 36  243 36 2.10التغيّر في الربح / )الخسارة( االكتوارية من التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 (5  ) 5  2.12استخدام احتياطي خطة الحوافز

(158  ) 158  2.12استخدام االحتياطي التشغيلي

 (132 1 ) 132 1 2.12تعديل على االحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

 (656 3 ) 656 3 2.12استخدام الفائض المقيد للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

 (733 2 ) 733 2 2.12التغير في الخسائر غير المحققة

(537  )(537  )2.12عمليات إعادة التصنيف والتحويالت األخرى

 10   10   2.12التغير في تسوية الترجمة وفرق عمليات التقريب األخرى

(065 11 )(065 11 )الفائض/)العجز( للسنة

 651 24  249 37 (598 12 )مجموع التحركات خالل السنة

 

(946 79 ) 314 8 (260 88 )الرصيد في 31 ديسمبر 2021

تُشكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءًا ال يتجزأ منها

صافي األصول )صافي العجز 

المتراكم( االحتياطياتالعجز المتراكم

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان الثالث

بيان التغييرات في صافي األصول

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات الكندية)
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2021المالحظات

السيولة النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية:

 889 1 (065 11 )الفائض/)العجز( للسنة

التحركات غير النقدية والتعديالت األخرى

 586 1  672 1 2.6 & 2.5اإلهالك واستهالك الدين

(055 38 ) 243 36 2.10المكاسب )الخسائر( االكتوارية من التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

(532 2 )(940  )3.2الفوائد على اإليرادات

(544  )2.12تعديل صافي األصول

(5  ) )المكاسب(/الخسائر امن استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات

 12  3.2التدفق النقدي على صندوق رأس المال العامل المعروض كأنشطة تمويلية

التغيّر في األصول والخصوم

 518 12 (487 10 )2.2)الزيادة( النقص في االشتراكات المستحقة

 101   567  9 & 2.3)الزيادة( النقص في المستحقات والسلف

 79   160  2.4)الزيادة( النقص في المخزون

 423  (301  )2.3)الزيادة( النقص في األصول األخرى

(684  ) 853  2.2)الزيادة( النقص في االشتراكات المستحقة غير الجارية )صافي الخصم(

 53   47  2.3)الزيادة( النقص في المبالغ المستحقة والسلف غير الجارية

(265 53 )(943 22 )2.8الزيادة )النقص( في المقبوضات المسبقة

(785 12 ) 742 13 9 & 2.9الزيادة )النقص( في الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

 337   916  2.10الزيادة )النقص( في استحقاقات الموظفين في األجل القصير

(41  ) 10  9 & 2.11الزيادة )النقص( في اعتمادات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

 356 47 (946 26 )2.10الزيادة )النقص( في استحقاقات الموظفين في األجل الطويل

 3   19  2.12تسوية الترجمة بالعمالت األجنبية والتقريب

(010 43 )(998 18 )صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار:

(899 1 )(692 1 )2.6 & 2.5حيازة/تعديل الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير المادية

 5   العائدات من التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات

(39  )(274 10 )2.1النقص )الزيادة( في االستثمار

 532 2  940  3.2إيرادات أسعار الفائدة

 599  (026 11 )صافي التدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار

صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة المالية

(12  )3.2تعديل على صندوق رأس المال العامل فيما يتعلق بالدول األعضاء الجديدة

(12  ) صافي التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التمويلية

(423 42 )(024 30 )صافي الزيادة )النقص( في النقد ومعادالت النقدية

 180 343  757 300 2.1النقد والمعادالت النقدية في بداية السنة

 757 300  733 270 2.1النقد والمعادالت النقدية في نهاية السنة

تُشكل المالحظات المرافقة للبيانات جزءًا ال يتجزأ منها.

بيان السيولة النقدية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

منظمة  الطيران المدني الدولي

البيان الرابع

(بآالف الدوالرات الكندية)

(معاد صياغته) 2020



III–5 

 

 

 

اقتُرحمبالغ مرّحلةفرقالتحويالت بين األهداف2021االعتمادات الموافققرار الجمعية

ترحيلهابموافقة األمين العامبسعر الصرفسعر الصرفاالعتماداتاالستراتيجية واستراتيجاتااللتزاماتعليهامبالغ مرّحلةالعموميةاألهداف االستراتيجية

دالمستحقة ج2021من السنة السابقة أمن السنة السابقة أA40-34واستراتيجيات دعم التنفيذ
إلى 2022وإلى 2022والمطبق في الميزانيةفي الميزانية هـالمنقحة 2021دعم التنفيذ 

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

)e(

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

)h(

(e)+(f)+(g)=)i()j(

)k(

(i)+(j)=

)l(

(h) - (k)=
)m()n(

)o(

(m)+(n)=

317 4324 885 3173 2484 29(867 2)115 56532 33(523 1)(759 3)847 38(042 4)001 4298 4592 32السالمة

447 02 447 4472 2002 18(047 2)247 64720 20(634 1)(187 2)468 24(173 2)554 5184 5691 20سعة وكفاءة المالحة الجوية

788 681 720 7881 3001 13(043 1)343 08814 15(311 )(800 1)199 17(415 1)081 0033 5301 14األمن والتسهيالت

608 0 608 608 504 4(236 )740 1124 5(345 )(629 )086 6(944 )559 3671 104 5التنمية االقتصادية للنقل الجوي

684 0 684 684 013 5(340 )353 6975 5(62 )(080 1)839 6(546 )247 5991 539 5حماية البيئة

844 5009 344 8449 2659 70(533 6)798 10976 80(875 3)(455 9)439 93(120 9)442 91618 2015 78المجموع الفرعي

570 01 570 5701 5201 12(347 )867 09012 62314 (231 2)698 15(240 1)713 9222 303 13دعم البرامج

020 02 020 0202 4812 15(519 )000 50116 25217 3(948 5)197 20(740 )643 8522 4422 15التنظيم واإلدارة

590 03 590 5903 0013 28(866 )867 59128 87531 3(179 8)895 35(980 1)356 7745 7453 28المجموع الفرعي

434 50013 934 43412 26613 98(399 7)665 700105 0111 (634 17)334 129(100 11)798 69023 9469 106المجموع

.)C-DEC 223/11( 
ب  وافق عليه المجلس للتحويل إلى االحتياطي التشغيلي

ج  بموجب سلطة المادة 5-7 من النظام المالي

د  وافق عليه األمين العام، المادة 5-9 من النظام  المالي.

قد ال تضاف التفاصيل إلى المجاميع بسبب التقريب.

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان الخامس

الصندوق العام للميزانية العادية

بيان مقارن بين حسابات الميزانية والحسابات الفعلية

و  لألمين العام سلطة االلموافقة على ما يصل إلى 10 في المئة كحد أقصى من إجمالي االعتمادات الموافق عليها، البند 5-6 من النظام المالي؛ وسيحّول الرصيد لموافقة المجلس، البند 5-6 من النظام المالي.

هـ فرق سعر الصرف في الميزانية: مكسب من صرف العمالت بقيمة  7,4  مليون دوالر كندي بسبب الفرق في سعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية مقابل أسعار الصرف الشهرية لألمم المتحدة المطبقة على النفقات خالل العام.

أ  المبالغ المرّحلة من عام 2020: 9,7 مليون دوالر كندي )التزامات معلقة لعام 2020( من خالل السلطة المالية. البند 5-7 من النظام المالي؛ 12,7 مليون دوالر كندي )مرّحل آخر( تمت الموافقة عليه من قبل سلطة األمين العام بموجب البند 5-6 من النظام المالي؛ 

و11,1 مليون دوالر كندي )مرّحل آخر( وافقت عليه سلطة المجلس بموجب البند 5-6 من النظام المالي.

(بآالف الدوالرات الكندية)

تنقيحاتاالعتمادات الموافق عليها نفقاتال ال

الرصيد

مجموع المبالغ 

المرّحلة إلى 

2022 المجموعااللتزامات المستحقة خفض في 
االعتماداتب
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فعليةميزانيات* 2021المراجع المبالغ ال
فرق في  ال

الميزانية

فعلية  المبالغ ال

على أساس مقارن

فرق بين الميزانية  ال

فعلية على  مبالغ ال وال

أساس مقارن

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

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

ت اإليرادا

الميزانية العادية

Figure 1; Tbl A95 577102 437(9 672)92 7652 812االشتراكات المقررة

Figure 1; Tbl A11 36911 60011 600( 231)غير ذلك

Figure 1; Tbl A106 946114 037104 3652 581مجموع الميزانية العادية

 صندوق رأس المال العامل

581 3652 037104 946114 106إجمالي الميزانية العادية وصندوق رأس المال العامل

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

Table A3 8354 5064 506( 671)الرسوم اإلدارية

784 735 735 519 1إيرادات أخرى

Figure 8; Tbl A5 3545 2415 241 113مجموع صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

نفقات ال

الميزانية العادية

St. V; Table A129 334105 665(7 399)98 26631 068جميع األهداف االستراتيجية واستراتيجات دعم التنفيذ

Statement V17 63417 634(17 634)االلتزامات المستحقة

(805 )805 805فروق صرف العمالت

Figure 1; Tbl A129 334106 47010 235116 70512 629مجموع الميزانية العادية

158 االحتياطي التشغيلي

(24 )صندوق رأس المال العامل

Table A106 604إجمالي الميزانية واالحتياطي التشغيلي وصندوق رأس المال العامل:

Figure 89 5019 5999 599( 98)صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية )باستثناء صندوق الكفاءة والفعالية والصناديق االحتياطية الخاصة(

(206 )206 206 صناديق أخرى لتكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

Figure 8; Tbl A9 5019 805 9 805( 304)مجموع صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

* يشمل فقط الميزانيات العلنية

المراجع:

يشير الرسمان  1  و 8   إلى العرض المقدم من األمين العام الوارد ضمن الوثيقة؛

الجدول )أ( والبيان رقم 5 واردين في البيانات المالية والجداول.

قد ال تتماشى مجاميع المبالغ التفصيلية مع المجاميع  المبينة نظراً للتقريب.

منظمة الطيران المدني الدولي

البيان الخامس-أ

بيان مقارن بين الميزانية والمبالغ الفعلية

لجميع صناديق المنظمة التي لديها ميزانيات علنية

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات الكندية)
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 منظمة الطيران المدني الدولي
 مالحظات على البيانات المالية 

31/12/2021 
 ةيسياسات المحاسبال :1المالحظة 

 المقدمة أوالً 
 7/12/1944لألمم المتحدة أنشئت في  التابعة وكالة من الوكاالت المتخصصةهي منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(  -1

اتفاقية الطيران المدني الدولي. واإليكاو هي الهيئة الدائمة المكلفة بإدارة المبادئ المنصوص  عند التوقيع في شيكاغو على
 فضاًل عن سالمة الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه،ب الخاصةالقياسية تحدد القواعد هي أيضًا الجهة التي عليها في االتفاقية. و 

  ي مجال الطيران، وتشجع على تنفيذها.حماية البيئة فقواعد 
في مونتريـال بكندا، ولديها . ويقع مقرها الرئيسي 31/12/2021 حتى تاريخدولة عضو  193وتتألف عضوية اإليكاو من  -2

 .بيجينفي  مكتب دون إقليمي فضاًل عنفي بانكوك والقاهرة وداكار ومكسيكو سيتي ونيروبي وباريس  مكاتب إقليمية
 من الجمعية العمومية تتألفمجلس المنظمة. و  يه هيئة رئاسيةهيئة ذات سيادة هي الجمعية العمومية و  اإليكاو لدىو  -3

تجتمع مرة كل ثالث سنوات، وتستعرض بشكل مفّصل األعمال الكاملة هي ممثلين عن جميع الدول المتعاقدة، و 
بيانات المالية الصادرة منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية ال وُتقرّ السياسات الخاصة بالسنوات المقبلة  تسنّ للمنظمة، و 

قد اجتمعت الجمعية العمومية ل. و وتتخذ ما تراه من قرارات بشأنها تبحث أيضا في شؤون ميزانية الثالث سنواتهي و 
 .2019آخر مرة في سبتمبر 

 يقدم توجيهات مستمرة بشأنة ثالث سنوات و دولة، من قبل الجمعية العمومية لمد 36 يتألف منوُينتخب المجلس، الذي  -4
ولجنة  لجنة المالحة الجوية، ولجنة النقل الجوي، واللجنة المالية، من جانب أعمال المنظمة. ويحظى المجلس بمساعدة

 ولجنة دعمولجنة التعاون الفّني،  ،ولجنة الموارد البشرية، ولجنة الدعم المشترك لخدمات المالحة الجوية أمن الطيران،
ولجنة  ،"إدوارد وارنر"ولجنة العالقات مع البلد المضيف، ولجنة جائزة التنفيذ، ولجنة المناخ والبيئة، ولجنة نظم اإلدارة، 

 التعاون مع األطراف الخارجية.
 العامة األمانة أعمالفي اإلشراف بشكل عام على بمسؤولياته ويتولى األمين العام رئاسة األمانة العامة، ويضطلع  -5

 .لمنظمةلصفه الرئيس التنفيذي بو 
رئيسية هي إدارة المالحة الجوية، وإدارة النقل الجوي، وإدارة التعاون الفّني،  ُشعبوتتألف األمانة العامة من خمس  -6

 ةمسؤولي مسؤوالً  األمين العاموإدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية، وإدارة الشؤون اإلدارية والخدمات. ويكون 
ال لما يسند إلى  ةدار اإلعن  ةشر مبا من أنشطة تتعلق بالشؤون المالية ومكتب الرقابة مكتب األمين العام واألداء الفعَّ

المكاتب  وتضطلعالداخلية واألخالقيات واالتصاالت والتخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات وسبعة مكاتب إقليمية. 
غيرها من المنظمات والهيئات اإلقليمية مع التصال مع الدول المعتمدة لديها و عن إقامة ا يةساساألة يمسؤولبالاإلقليمية 

شجع المكاتب اإلقليمية على تنفيذ السياسات لألمم المتحدة. وتُ  التابع للطيران المدني واللجان اإلقليمية االقتصادية
ة اإلقليمية وتقدم المساعدة الفّنية بناء والقرارات والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وخطط المالحة الجوي

 على الطلب.

 لمحة عامة والمعالم البارزة للبيانات المالية ثانياً 
 :(IPSAS) للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أُعدت البيانات المالية التالية وفقاً  2-1

 الوضع المالي؛ البيان المالي األول:

 المالي؛األداء  البيان المالي الثاني:

 التغييرات في صافي األصول؛ البيان المالي الثالث:
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 النقدي؛  التدفق البيان المالي الرابع:

 الفعلية. المبالغالميزانية و  مبالغالمقارنة بين  ألف: -البيان المالي الخامس والخامس
لمالحظات التي تقدم األوصاف السردية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، تشمل البيانات المالية ا كذلك ووفقاً و -8

والتقسيمات المتعلقة بالبنود المبينة في البيانات المالية ومعلومات عن البنود التي ال تستحق أن تسجل في البيانات. 
وتشمل المالحظات أيضًا عرضًا ألهم أنشطة اإليكاو حسب القطاعات كما هو منصوص عليه في المعايير المحاسبية 

 طاع العام. الدولية للق
والجداول، المدرجة في الجزء الرابع من هذه الوثيقة، ليست جزءًا من البيانات المالية المدققة. ومع ذلك، تقدم هذه  -9

 الجداول معلومات مالية قّيمة وتدعم األرقام المجّمعة الواردة في البيانات المالية المدققة.
 اإلبالغ جهة
كذلك فإن اإليكاو ليست لها مصالح لدى شركاء أو كيانات خاضعة . فقطليات اإليكاو تقتصر البيانات المالية على عم -10

 .للسيطرة المشتركة
وهي كيان غير موحد تحكمه بشكل مستقل لجنة  (MBPالطبية ) استحقاقات الخدماتتقدم اإليكاو خدمات إدارية لخطة  -11

معينين من قبل إدارة اإليكاو وأعضاء منتخبين من  ( والتي تضم أعضاءHLICالتأمين الصحي والتأمين على الحياة )
في  ُتدمج( بياناتها المالية الخاصة التي لم MBP)استحقاقات الخدمات الطبية قبل المشاركين في الخطة. وتعد خطة 

استحقاقات الخدمات الطبية الخطة إلى خطة  خصومالخاصة باإليكاو. وتعود ملكية أصول و  البيانات المالية تلك
(MBP وفي حالة ،)على النحو الذي تحدده لجنة التأمين الصحي  خصومهاتوزيع أصولها و  سيجري ، إنهاء الخطة

كجهة  (Cigna) "سينيا" (، مع شركةMBP)استحقاقات الخدمات الطبية خطة  وتنص. (HLICوالتأمين على الحياة )
وموظفو  موظفو اإليكاوتكبدها يا طبيًا التي كبير من نفقات الرعاية الصحية المعترف به قسطسداد على للخطة،  إدارية

استحقاقات الخدمات ل خطة موّ . وتُ المؤهلون المنظمات المشاركة األخرى والموظفون المتقاعدون والمندوبون وأفراد أسرهم 
 المساهمات المقدمة من قبل المشاركين والمنظمات ومن دخل االستثمار. بواسطة( MBP)الطبية 

الموارد البشرية إلى اللجنة األوروبية للطيران و  خدمات المحاسبة نطاقًا محدودًا من اإليكاومت ، قد2021وفي عام  -12
إيجار  اللجنة األوروبية للطيران المدني اتفاقو  اإليكاو. ووّقعت 2021(؛ وتوقفت الخدمات في فبراير ECACالمدني )

 .30/4/2022إلى  1/1/2021للمباني للفترة من 

 اإلصداروإذن  أساس اإلعداد
 لنظام اإليكاو المالي أُعدت البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي على أساس االستحقاق المحاسبي وفقاً  -13

  .(IPSAS) للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامو 

ة إلى موافقة الجمعية على على أساس االستمرارية المحاسبية. ويستند تأكيد االستمراري عدت هذه البيانات الماليةأُ  -14
 ، واالتجاه التاريخي34-40 الجمعية العمومية قرار في 2022-2020اعتمادات الميزانية العادية لفترة السنوات الثالث 

على مدى السنوات الماضية وحقيقة أن ال الجمعية العمومية وال المجلس أخذا  اإليجابي في تحصيل االشتراكات المقررة
وتبذل جهود تحصيل مستمرة، اإليكاو الوضع النقدي عن كثب،  ترصدات اإليكاو. وعالوة على ذلك، قرارًا بوقف عملي

 .لتكاليف إلبقاء النفقات ضمن الموارد المالية المتاحة طوال العامبا الخاصة وتواصل ضوابطها

 ات المالية. وُيقرها األمين العامعلى البيان رئيس فرع الشؤون المالية قمن النظام المالي، يصدِّ  4-12لمادة ل ووفقاً  -15
مارس  31حال إلى مراجع الحسابات الخارجي للنظر فيها، وذلك بحلول وتُ  )يشير تاريخ الموافقة إلى تقرير األمين العام(

وتوصية الجمعية العمومية فيها البيانات المالية على المجلس للنظر  ُتعرضبعد ذلك، و  .الذي يلي نهاية السنة المالية
 افقة عليها. للمو 

 ذكر خالف ذلك أُعدت البيانات المالية على أساس قياس التكلفة التاريخية، ما لم يكن يُ  -16
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 ويجري إعداد بيان التدفق النقدي )البيان المالي الرابع( باستخدام الطريقة غير المباشرة. -17

 تحويل العمالت

المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدوالر الكندي باستخدام أسعار  لحوّ وتُ  .كنديهي الدوالر الاإليكاو  في اإلبالغعملة  -18
 .(UNOREالصرف المعمول بها في األمم المتحدة )

ل المعامالت التي حوّ العملة الوظيفية ألنشطة اإليكاو العادية هي الدوالر الكندي. وبالنسبة لقطاع األنشطة العادية، تُ  -19
تقييم األصول  وُيعادلى الدوالر الكندي باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة. بعملة غير العملة الوظيفية إ ُتجرى 

والخصوم النقدية بعمالت غير الدوالر الكندي بسعر اإلغالق والبنود غير النقدية بسعر الصرف في تاريخ المعاملة. 
 فروق العمالت األجنبية الناشئة عن إعادة التقييم في بيان األداء المالي. تردو 

، ألن هذه األنشطة هي الدوالر األمريكي وصناديق التمويل المشترك في أنشطة مشروعات التعاون الفّني الوظيفيةوالعملة  -20
ل المعامالت بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي حوّ ُتنّفذ عمومًا بالدوالر األمريكي. وعلى غرار قطاع األنشطة العادية، تُ 

بعمالت  المدّونة النقدية األصول والخصوم بسعر اإلغالق في نهاية السنة وُتحّولالمعاملة.  إلى الدوالر األمريكي في وقت
 غير الدوالر األمريكي.

أصول وخصوم األنشطة الممولة من برنامج التعاون الفني والصناديق األخرى التي تستخدم الدوالر األمريكي كعملة  وُتحّول -21
في بيان  نفقاتاإليرادات وال وُتحّول(، 2020في عام  1,278) 1,281الق قدره وظيفية إلى الدوالر الكندي بسعر إغ

 ويلحتالناشئة عن  التحويلفروق  وترد(. 2020في عام  1,343) 1,254األداء المالي للدوالر الكندي بمتوسط سعر 
 األصول والخصوم وببيان األداء المالي في حساب الفائض أو العجز المحجوز.

 لمعايير المحاسبيةالتغييرات في ا
 ، أي معايير محاسبية جديدة.2021لم تعتمد اإليكاو، في عام  -22
جائحة فيروس كورونا: إرجاء تواريخ السريان،  الخاص اإلعالنونشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -23

ير المحاسبية الدولية عاما واحدا حتى الذي يؤجل تواريخ سريان مفعول المعايير المنشورة والتعديالت على المعاي
، التي تنطبق على اإليكاو، األدوات المالية – من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 41المعيار و . 1/1/2023/

ومات أهمية المعل اً كبير  تحسيناً من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  41تندرج تحت هذا اإلعالن. وُيحّسن المعيار 
 تقييم تأثيرها على البيانات المالية قبل تاريخ االستحقاق. سيجري المالية. و  والخصومبالنسبة لألصول المالية 

 2022في يناير عقود اإليجار،  –من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  43وباإلضافة إلى ذلك، صدر المعيار  -24
 المالية قبل ذلك التاريخ. اإليكاو ييم تأثيره على بياناتتق يجري . وس1/1/2025نفاذ هو إمع تاريخ 

 واالستثمارات والمعادالت النقدية النقد

واالستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة التي يحين والنقد في المصارف المتاح النقد  والمعادالت النقديةل النقد ميش -25
يازة. وتشمل االستثمارات الودائع ألجل التي يزيد أجلها األصلي أوان استحقاقها بعد ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الح

المالي كاستثمارات قصيرة األجل وكاستثمارات طويلة األجل حسب مدة  الوضعصنف في بيان وتُ  ،عن ثالثة أشهر
 استحقاق الودائع.

 ، مع مراعاة العائد الفعلي.استحقاقهاتحسب إيرادات الفوائد عند و  -26

 المالية األدوات

إلى حين انقضاء حقوق )أو التزامات(  لألداة طرفا في األحكام التعاقدية يكاو اإلالمالية عندما تصبح  األدواتُتحسب  -27
 (.تسويتهاتلقي )لسداد( التدفقات النقدية من هذه األصول )الخصوم( أو إحالتها )
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محددة غير معلنة في األسواق النشطة. وتشمل  تعتبر المبالغ المستحقة أصوال مالية غير مشتقة مع مدفوعات ثابتة أو -28
المبالغ المستحقة االشتراكات مستحقة القبض نقدا والمبالغ المستحقة األخرى. وُتحدد المبالغ المستحقة طويلة األجل، 

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

 والمساهمات الطوعية المشروطة والمدفوعات المسبقة المتعلقة، أنصبة االشتراكات المتلقاة سلفاً  وم الماليةتشمل الخص -29
وتقاس،  ،القيمة العادلة بالتكلفة التي تقارب جميع الخصوم المالية غير المشتقة في البداية تسجلو  المعامالت التبادلية.ب

جميع المكاسب/الخسائر  وترد .ةباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي االستهالكتكلفة ب، في وقت الحق انطباقهاعند 
 من األدوات المالية في بيان األداء المالي.

 وجوداتالم

المتاحة في وغيرها من البنود قيد البيع أو التوزيع البنود المتعلقة بالمطبوعات ومتجر السوق الحرة  كموجودات ُتسجل -30
وتحدد قيمة  ،تكلفة وتكلفة االستبدال الحالي، أيهما أقلال قيمة المطبوعات حسب قيمة نهاية الفترة المالية. وتحدد

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

أو التوزيع.  جعل المطبوعات قابلة للبيع من أجلكبدة تالتكاليف األخرى المجميع وتشمل تكلفة المطبوعات تكلفة الشراء و  -31
 على أساس المتوسط المرجح. سعر الشراءوغيرها من البنود قيد البيع أو التوزيع وتمثل تكلفة بنود متجر السوق الحرة 

. فقطوالمؤن المعدة لالستهالك الداخلي باعتبارها موجودات إذا كانت مادية  االستهالكيةتسجل مخزونات المواد و  -32
  الداخلية وذلك عند إعدادها. اضر غالوثائق المستخدمة لألالمطبوعات وغيرها من  حتسبوتُ 

 االشتراكات المستحقة القبض
تظهر االشتراكات المستحقة القبض، التي تتعلق بالمبالغ المستحقة للمنظمة على الدول األعضاء والجهات المانحة، بعد  -33

 خصم الحسابات المشكوك في تحصيلها والخصم:
 إلى التجرية التاريخية واألحداث  المستحقة القبضمشكوك فيها بشأن االشتراكات تستند مخصصات الحسابات ال

 ؛اإلبالغبتاريخ  غير قادرة على الوفاء بالتزامها المانحة ةالجهالتي من شأنها أن توحي بأن 

 بشأنها  تمثل االشتراكات المستحقة طويلة األجل المخصومة الرصيد المتبقي لالشتراكات المقررة التي أبرمت الدول
األخرى  المتبقيةمن السنوات. ويسري الخصم أيضا على عدد من االشتراكات  فترةاتفاقات لتصفية متأخراتها خالل 

المخصومة بالقيمة طويلة األجل مع مراعاة احتمال إبرام هذه االتفاقات لتصفية المتأخرات. وهذه المبالغ المستحقة مبينة 
 لك فهي ُتعرض صافية من الخصم المتراكم.الفائدة الفعلية ولذ طريقةباستخدام 

 في بيان األداء المالي. وتردللفترة  نفقاتزيادة أو نقص مخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها ك وترد -34

 الممتلكات والمنشآت والمعدات
ائر بسسب األعطاب. سجل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالقيمة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خستُ  -35

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

 ة التقديرية لالستخدام )بالسنوات(المد الفئة 
 50-5 المباني 
 10-3 معدات تكنولوجيات المعلومات 
 10-5 األثاث والتجهيزات والتركيبات المكتبية 
 10-3 الماكينات والمعدات المكتبية 
 15-5 المركبات اآللية 
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 25هو  المستأجرة ، ولتحسينات العقاراتنديدوالر كآالف  3هو  بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات رسملة إن عتبة -36

 وتقلص قيمتهاتحدد قيمة تحسينات العقارات المستأجرة بتكلفتها و  .العتبةمراجعة مستوى  وتجري دورياً  .ألف دوالر كندي
 على امتداد العمر المفيد المتبقي للتحسينات أو امتداد عقد اإليجار، أيهما أقل.

أي  تسجلاب بالنسبة لجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات مرة كل سنة على األقل و وتجري عمليات استعراض األعط -37
خسائر بسبب األعطاب في بيان األداء المالي. وتشمل مؤشرات األعطاب تقادم وتدهور الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 .ال يمكن فيها استرداد القيم الدفترية قد التي األخرى  الظروف وأاألحداث  فضاًل عن

 األصول غير المادية
 وتجري  .بل األصول غير المادية بالتكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر ناجمة عن أعطاــُتسجّ  -38

داخيًا، والتي  المستخدمةآالف دوالر كندي، باستثناء األصول  5رسملة األصول غير المادية إذا تجاوزت تكلفتها عتبة 
 . ألف دوالر كندي 25 لتهارسمتبلغ عتبة 

ويقدم االستهالك خالل العمر المفيد التقديري باستخدام طريقة الخط المستقيم. وفيما يلي العمر المفيد التقديري لألصول  -39
 غير المادية:

 المدة التقديرية لالستخدام )بالسنوات( الفئة

 6-3 البرمجيات المشتراة خارجيا

 6-3 داخليا المستحدثةالبرامج 

من األصــــــــــــــول غير  التراخيص والحقوق وغيرهــــــا
 المادية

2-6 

 10-3 حقوق النشر

 التراخيص والحقوق وحقوق النشر خالل فترات التراخيص والحقوق وحقوق النشر. ُتستهلكو  -40

يمكن ال  قد الظروف األخرى التي وأاألحداث تقادم األصول غير المادية وتدهورها وكذلك  عطاباألوتشمل مؤشرات  -41
 .فيها استرداد القيم الدفترية

 المقبوضات المسبقة

يتم تسجيلها كمقبوضات مسبقة. وُتدّون  فّنيالتعاون ال مشروعاتالتي يتم الحصول عليها قبل تنفيذ  المساهمات المستلمة -42
م السلع للمشروع خدمات أو عند تسلي بإنجازيكاو اإلااليرادات عند الوفاء بشروط المتبرعين، وبصفة عامة عند قيام 

 وفقًا لشروط االتفاق بين المتبرعين والمنظمة.

ُتدرج في المقبوضات المسبقة أرصدة التبرعات غير المستخدمة التي يتعين إعادتها الى المتبرع واألموال المستلمة قبل  -43
 بتقديم خدمات أو بتسليم سلع الى أطراف ثالثة.يكاو اإلأن تقوم 

 المسبقة االشتراكات المستلمة من الدول األعضاء قبل السنة التي تتعلق بها. ُتعرض ضمن المقبوضات -44

 الموظفين استحقاقات
 استحقاقات الموظفين التالية: فئاتيكاو اإلتسجل  -45

  شهرا بعد نهاية فترة المحاسبة التي يقدم فيها  12خالل  المستحقة السداداستحقاقات الموظفين قصيرة األجل
 ذات الصلة؛الموظفون الخدمة 
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  ؛الخدمةإنهاء مثل فوائد التأمين الصحي بعد  االستحقاقات بعد الخدمةو 

  ؛األخرى طويلة األجل الموظفين استحقاقاتو 

  استحقاقات إنهاء الخدمة.و 

ن وتُ  -46 في  جارية بوصفها خصوماً التقرير تاريخ حتى  وغير المدفوعةستحقة استحقاقات الموظفين قصيرة األجل الم دوَّ
 المالي.وضع لبيان ا

 تلتزمتلك التي فهي  محددة، استحقاقات( بوصفها خطط ASHIُتحسب استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة ) -47
تدّون اإليكاو و . ةكتواريتتحمل المخاطر األالتي فالمنظمة هي التالي وبمتفق عليها،  استحقاقاتتوفير ببموجبها  المنظمة
التأمين الصحي بعد الخدمة في حساب احتياطي تمشيًا مع متطلبات ت قاستحقااة المتصلة بيكتوار والخسائر األ األرباح

القيمة الحالية  ُتحدد، 2021وفي عام . (IPSASمن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ) 39المعيار المحاسبي 
باستخدام طريقة تكلفة الوحدة المتوقعة، بما  المحددة لهذا التأمين من قبل خبير اكتواري مستقل االستحقاقاتاللتزامات 

باستخدام معدل الخصم المرجح المحسوب على السندات الحكومية  التقديريةفي ذلك خصم التدفقات النقدية المستقبلية 
 لتبّينالمعدلة االبالغ من سنة  ديسمبر 31 الخصوم إعتبارًا منعملة على الكندية واألمريكية طويلة األجل القائمة 

والسنوات السابقة، كان معدل الخصم مساويًا للعائد على  2020. وفي عام االستحقاقاتلتوقيت المقدر لمدفوعات ا
 ديسمبر من السنة  المشمولة بالتقرير. 31السندات الحكومية الكندية طويلة األجل اعتبارًا من 

حّولة إلى نقد عند انتهاء الخدمة بالمنظمة على أنها واإلجازة السنوية المتراكمة الماستحقاقات العودة إلى الوطن تشكل و  -48
على  وُتسّجل الخصوم وُتقاساستحقاقات أخرى طويلة األجل. ويحسب خبير اكتواري مستقل القيمة الحالية للخصوم. 

ارية لمجموع القيمة االكتو  وُتسّجلالمتوقعة لتسوية هذه المستحقات.  االستحقاقاتالقيمة الحالية االكتوارية لمدفوعات  اأنه
 تاريخ اإلبالغ. عندأيام اإلجازات غير المستخدمة المتراكمة لجميع الموظفين كخصوم 

المكاسب  ُتسّجلاألخرى طويلة األجل، مثل استحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن،  باالستحقاقاتوفيما يتعلق  -49
القيمة الحالية  اعلى أنه وُتسّجل الخصوم وتقاسداء المالي. والخسائر االكتوارية في تاريخ اإلبالغ وتظهر في بيان األ

القيمة االكتوارية إلجمالي  وُتسّجلالعودة إلى الوطن.  استحقاقاتالمتوقعة لتسوية  االستحقاقاتاالكتوارية لمدفوعات 
زاء قصيرة األجل األج وُتعرضأيام اإلجازات المتراكمة غير المستخدمة لجميع الموظفين كخصوم في تاريخ اإلبالغ. 

 المالي. الوضعفي بيان  حاليةكخصوم  االستحقاقاتمن هذه 
لتعاون ا مشاريعموظفي تحسب منظمة الطيران المدني الدولي استحقاقات العودة إلى الوطن واإلجازة السنوية المستحقة ل -50

طويلة األجل األخرى  ستحقاقاتاالعلى أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل  عند نهاية الخدمة، الفني
 اإلداري  نظامالمن  5-106دفع التعويضات في حالة الوفاة أو اإلصابة أو المرض الناجمة عن أداء المهام، وفقا للمادة 

لموظفين. وتحدد القيم االكتوارية بالنسبة للحاالت التي تقتضي دفع التعويضات لمدد طويلة. وليس هناك في اإليكاو ل
 هذا القبيل في الوقت الراهن. أي حاالت من

ن ال و  -51 النسحاب ال مكان فيها لواضحة،  ةبصور  ةملتزماإليكاو عندما تكون إال  نفقاتاستحقاقات إنهاء الخدمة كُتدوَّ
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 نتيجة لعرض الخدمة   شهراً  12في غضون  ى استحقاقات إنهاء الخدمة التي ستسو 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) الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةفي  هي منظمة عضو مشاركةيكاو اإل -52
 مزاياالتقاعد والوفاة واإلعاقة وما يتصل بذلك من  لتوفير مزايا، الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدة الصندوق(

)ب( 3وحسب ما هو محدد في المادة دة وممولة من أرباب عمل عديدين. محد مزاياصندوق هو خطة ال. و الموظفين إلى
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من الئحة الصندوق، ُيفتح باب العضوية في الصندوق للوكاالت المتخصصة وألي منظمة حكومية دولية أخرى تشارك 
 .في النظام المشترك للرواتب والبدالت وغيرها من شروط الخدمة لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

ة المرتبطة بالموظفين الحاليين والسابقين للمنظمات األخرى المشاركة في كتواريالصندوق المنظمات للمخاطر األ ُض يعرِّ  -53
لمنظمات المشاركة في بمفرادى اااللتزام وأصول الخطة والتكاليف  لربطال يوجد أساس متسق وموثوق عليه الصندوق، و 

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

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

 المالية بوصفها نفقات في بيان األداء المالي.

 اإليرادات

تمثل هذه االشتراكات اإليرادات من المعامالت غير التبادلية المدونة تمثل االشتراكات المقررة التزاما قانونيا للدول األعضاء. و  -54
في بداية السنة التي ُحّصلت فيها االشتراكات المقررة. وتتمثل االشتراكات المتعلقة بأنشطة مشروعات التعاون الفّني في 

كاو والمساهمين والتي تتحدد بمرحلة االنجاز اإليرادات الناتجة عن المعامالت التبادلية المدّونة وفقًا التفاقات موقعة بين اإلي
تقييم مرحلة اإلنجاز بشكل  في ،بعض الحاالتل بالنسبةاإليكاو  تنظرعلى أساس تسليم البضائع أو تقديم الخدمات. وقد 

 .لمشروعاتاأفضل بالرجوع إلى جدول المدفوعات التدريجي المنطبق على عقود 
اإليرادات على الفور إذا لم يتم إرفاق  وُتسّجليع اتفاق ملزم مع الجهات المانحة. بالمساهمات الطوعية عند توق ُتسّجل -55

تفاق أو إعادتها إلى الكيان المساهم. وفي حالة إرفاق االأي شرط يتطلب استخدام األموال على النحو المحدد في 
ُيدّون االتفاق. و لبنود المساهمة وفقًا اإليرادات فقط عند استيفاء الشروط المحددة بناء على مستوى نفقات  ُتدّون شروط، 

 استيفاء هذه الشروط. االلتزام )اإليرادات المؤجلة( إلى حين

 برنامج التعاون الفني كإيرادات في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية بشأنُتعرض الرسوم اإلدارية المستردة و  -56

(AOSC)  داء المالي حسب القطاعات ويتم حذفها في بيان األداء المالي ألافي بيان  المعنيةفي المشاريع  نفقاتوك
إيرادات الرسوم اإلدارية الناتجة عن برنامج  ُتدّون للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  فقاً . وو )البيان الثاني( الموحد

 :قدر مرحلة اإلنجاز على النحو التاليتُ . و التعاون الفني على أساس مرحلة اإلنجاز

  ،سجل نسبة تسعين في المائة من الرسوم تدريجياًّ لغاية إصدار أمر شراء المعداتتُ فيما يخص شراء المعدات 
 في المائة عند سداد كامل قيمة جميع الفواتير المتصلة بأوامر الشراء؛ 10ن الجزء المتبقي بنسبة دوّ ويُ  وعند صدوره

  ُالتكلفة المتكبدة.سجل الرسوم اإلدارية على اساس فيما يخص الخدمات، ت 

ب( من النظام المالي، فإن الفوائد المكتسبة من الصناديق المنشأة لدعم برنامج التعاون الفني ُتقّيد  6-7ووفقًا للمادة  -57
هو لحساب تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية أو الجهة المساهمة على النحو المحدد في شروط االتفاق. واالستثناء 

والمساهم بالتساوي في الفائدة المكتسبة من متوسط الرصيد الشهري ألموال  اإليكاومة التي تشترك فيها المشاريع القدي
 ألف دوالر أمريكي. 100المشاريع التي تزيد عن 

تدريب اإليكاو  تنفيذوتشمل المصادر األخرى لإليرادات من المعامالت التبادلية بشكل أساسي اإليرادات المتأتية من  -58
والندوات، ورسوم الترخيص،  والفّعالياتي على الطيران، واألنشطة األخرى المدّرة للدخل، مثل بيع المطبوعات، العالم

تلك العائدات بالقيمة العادلة  وُتقاس. المتفرقةالمباني، وغير ذلك من اإليرادات  وتأجيرواإلتاوات من منشورات اإليكاو، 
قيَّد أرصدتها تحت الحسابات إنجاز الخدمات أو تسليم السلع. وتُ  ندوُتدّون عللمقابل المقبوض أو مستحق القبض 

لف  .مستحقة القبض والسُّ
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في بيان  وُتدّون لفترة لبالنسبة  نفقاتعلى أنها  فيها زيادة أو تراجع في البدل الخاص بالحسابات المشكوك تِرد أيو  -59
 األداء المالي.

التي تدعم العمليات واألنشطة المعتمدة إعتمادًا  الممنوحةة. وُتدّون السلع وٌتعرض المساهمات العينية بالقيمة العادل -60
وترد هذه اإليرادات ضمن عائدات النفقات اإلدارية لصندوق تكاليف ويمكن قياسها بشكل موثوق في الحسابات  اً مباشر 

في  ُتعرض هابدون رسوم، ولكن ةمخدمات الموظفين والسفر المقدُتدّون في الحسابات وال  الخدمات اإلدارية والتشغيلية.
المتبرع به، حيث ال تملك  مبانيال مالحظات البيانات المالية ألغراض المعلومات. وبالنسبة لترتيبات حق استخدام

من العمر اإلنتاجي المتبقي للمبنى، فإن اإليرادات  %75اإليكاو سيطرة حصرية ويكون للترتيب مدة محددة تقل عن 
 لقيمة اإليجارية العادلة محسوبة في بيان األداء المالي.المعادلة ل نفقاتوال

 المخصصات وااللتزامات الطارئة

عندما  حالي نتيجة األحداث السابقة قانوني أو بّناء التزاميكاو اإلت اعتمادات للخصوم والرسوم المقبلة حيث لدى رصد -61
 .مكن تقدير المبلغ بصورة موثوقةوعندما ي لتسوية هذا االلتزاميكاو اإلمن المحتمل أن تضطر  يكون 

وترد االلتزامات األخرى، التي ال تستوفي معايير التدوين فيما يخص الخصوم، في المالحظات على البيانات المالية  -62
 .اإليكاو لسيطرةخضع بالكامل مستقباًل ال ي أكثرأو غير مؤكد وجودها بوقوع حدث  إذا تأكدا طارئة بوصفها خصوم

 الصناديقب الخاصة محاسبةالو  قطاعاتاإلبالغ عن ال

 الماضيالقطاع هو مجموعة متميزة من األنشطة التي تبلغ عنها المعلومات المالية بشكل منفصل بغية تقييم األداء  -63
، مشروعاتجميع اليكاو اإلالموارد في المستقبل. وتصنف  رصداتخاذ القرارات بشأن بغية في تحقيق أهدافه و معين لكيان 
يكاو اإل. وتبلغ فّنيالتعاون ال مشروعات( أنشطة 2و( األنشطة العادية 1يات وأنشطة الصناديق إلى قطاعين: والعمل

عن معامالت كل قطاع خالل الفترة المالية، واألرصدة الموجودة في نهاية الفترة. وتستند الرسوم فيما بين القطاعات 
 .مشروعاتإلى اتفاقات ال

وتخصص ي الموازنة يجري إنشاؤه لتغطية المعامالت لغرض معين أو غاية محددة. الصندوق كيان محاسبي ذات -64
أو حدود خاصة. ويجري إعداد البيانات  قيودالصناديق لغرض تنفيذ انشطة معينة أو تحقيق أهداف محددة وفقا للوائح أو 

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

، والحسابات والصناديق ةالعادي للميزانيةوصندوق رأس المال العامل  يشمل الصندوق العام قطاع األنشطة العادية -65
الدعم الطيران وأمنه والبيئة وغيرها من أنشطة  التي تدار ألغراض سالمة والصناديق المنشأة إلدارة التبرعات الخاصة

 إلىللصندوق العام  ةميزانية العاديللمنظمة. ويمكن تقديم االعتمادات غير المستخدمة المعتمدة لا التي تضطلع بها
ة السنة المالية التالية بموجب شروط معينة. وتنشئ الجمعية العمومية أو المجلس الصناديق المحددة والحسابات الخاص

ألنشطة محددة، حيث يمكن تقديم  المرصودةالموارد كات أو امن النظام المالي السيما لالشتر  1-7 المادةبموجب 
تحقيق . وتتشكل مصادر التمويل الرئيسية لهذا القطاع من االشتراكات المقررة، وأنشطة التاليةأرصدتها إلى الفترة المالية 

  إلدارية.اإليرادات، وغيرها من التبرعات والرسوم ا

 العادية يشمل الصناديق أو مجموعات الصناديق التالية:قطاع األنشطة  -66

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

، الذي أنشأته الجمعية العمومية لتقديم السلف )القابلة للسداد( صندوق رأس المال العامل، والسلف من اإليرادات



III-15 

 

 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  في حاالت معينة.الصناديق األخرى الى و 

، في 2021ي التشغيلي، الذي أذن به المجلس في عام طويتم تسجيل االحتيا في الصندوق العام وغيره من الصناديق.
 إطار المكتب اإلقليمي ولكن تتم إدارته واإلبالغ عنه بشكل منفصل.

  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

  لالحتفاظ باألنشطة المدرة لإليرادات واسترداد التكاليف في صندوق  ئنشأ :لتحقيق اإليراداتالصندوق الفرعي
 المادةبموجب  لتحقيق اإليراداتوالصناديق الخاصة ضمن الصندوق الفرعي مين العام الحسابات األنشئ يُ واحد. و 

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

 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 أدناهفّنيالتعاون ال الصندوق االحتياطي الخاص؛ و)ب( صندوق الكفاءة والفعالية التابع إلدارة )أ(

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

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

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

ُل الصندوق االحتياطي الخاّص من أيِّ ، 2014من عام بدًء حّيز النفاذ  دخلتآلية أقّرها المجلس،  ُيَموَّ
)ُتحسب وفقًا لمعادلة  للميزانية العادية صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةُتسدد لمبالغ تعديل ل

وإذا ُوجد، في أي  لميزانية العادية. للمبلغ السنوي المحول إلى اوز المستوى الذي تم إقراره معتمدة( بما يتجا
لميزانية العادية ا إلى صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية منسنة، نقص في المبلغ الذي ُيسّدد 

تكمال التحويل السنوي المحدد على أساس المعادلة المعتمدة، ُيستخدم الصندوق االحتياطي الخاص السو 
 .المعتمد من صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية إلى الميزانية العادية

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

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 
 . المساهمات الطوعية والعينيةأمن الطيران من 



III-16 

 

 ومسؤوليتها عن تنسيق يكاو اإللتعزيز قيادة  أنشئت :فريقياإلخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في ا
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  نيشمال :التمويل المشترك اقو صند
من حكومة و لتشغيل خدمات المالحة الجوية المقدمة من حكومة آيسلندا، يكاو اإللإلبالغ عن مراقبة  أنشئا اللذين

رسوم االستخدام بواسطة  تلك الخدمات ، حيث يقوم مقدمو الخدمات باسترداد تكاليففي 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 
الت في الحسابات باعتبارها أصوال وخصوما في بيان الوضع المالي. كما الخدمات. وبناء عليه، ترد هذه المعام

الحتساب المعامالت المالية التي تجري بموجب أحكام  صندوق نظام رصد العلو فوق شمال األطلنطيتتضمن 
انة ترتيب التمويل المشترك لنظام رصد العلو فوق شمال األطلنطي. ويسترد مقدمو الخدمات تكاليف التشغيل والصي

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 

 ة لتقديم جزء من سداد بعض األنصبة المقررة المحدد المتأخرات التي طال أمد استحقاقها 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 شأن المساهمات الطوعية . ومننظمها 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 أجل  مشروعاتإلبالغ عن أنشطة الصندوق السترداد التكاليف أنشأه المجلس ل :صندوق دليل المفاتيح العامة
، يسجل رصيد الصندوق و دعم التشغيل البيني لجوازات السفر المقروءة آليا. وتمول هذه العمليات بواسطة التبرعات 

 على أنه مبلغ مستحق للدول المشاركة.  بموجب اتفاق،

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

المكتب االقليمي الفرعي آلسيا والمحيط الهادئ في بيجين،  افتتحادارة الحركة الجوية في جميع أنحاء االقليم. وقد 
وهيئة الطيران المدني للصين فإن هيئة الطيران المدني يكاو ة. وبموجب اتفاق بين اإلجمهورية الصين الشعبي

 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

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

 .(IPAV)متطوعين في مجال الطيران لليكاو وصندوق برنامج اإل ،وصندوق تنمية الموارد البشرية ،لرواتب الموظفين
 .لتمويل الخبراء والموظفين الفنيين المبتدئينمختلفة وصناديق 
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التي أنشأها األمين العام بموجب  فّنيالتعاون ال مشروعاتمن صناديق  فّنيالتعاون ال مشروعاتقطاع أنشطة يتكون  -67
التبرعات في  لهذا القطاع أهم مصادر التمويلويتمثل . فّنيمن النظام المالي لتسيير شؤون برامج التعاون ال 1-9 المادة

 .مشروعاتاتفاقات الالمحددة في 

اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات خدمات مشتريات الطيران المدني. وُتصمم  فّنيالتعاون ال مشروعاتأنشطة  وتشمل -68
واتفاقات خدمات مشتريات  فّنيواتفاقات الخدمات اإلدارية لتغطية نطاق واسع من خدمات التعاون ال االئتمانيةالصناديق 

 المقطوعةالمبالغ  باتفاقاتالمشار إليها  فّنيلتعاون الل عقوداأيضا يكاو اإلرمت الطيران المدني لتقديم خدمات المشتريات. وقد أب
العقود عن اتفاقات الخدمات اإلدارية واتفاقات الصناديق  . وتختلف هذهلتوفير خدمات أو منتجات محددة األعضاءمع الدول 
استرداد النفقات الفعلية في صندوق تكاليف الخدمات التفريط أو اإلفراط في  . وُيسجلكونها محددة المبالغحيث من  االئتمانية

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

تتعلق التقديرات، من . و فتراضات اإلدارةاإلى استخدام التقديرات: تتضمن البيانات المالية بالضرورة مبالغ تستند إلى تقديرات و  -69
 ُتحتسبطويلة األجل األخرى، والتي  االستحقاقاتوالتزامات  االستحقاقات ةالتأمين الطبي المحدداستحقاقات بين أمور أخرى، ب

ل قيمة ؛ ودرجة اضمحالبشأن الحسابات المستحقةالمخاطر المالية و مبالغ التقاضي؛ و قيمتها بواسطة خبير اكتواري مستقل؛ 
التغييرات في التقديرات في بيان األداء المالي للفترة التي  وترد. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. و األصول الثابتة

 .أصبحت معروفة فيها

 والخصوم: األصول 2المالحظة 
 واالستثمارات : النقد1-2المالحظة 

مر في ثأما األموال غير الالزمة لالحتياجات الفورية فُتست ،جماعيتودع األموال في البنوك على أساس االستثمار ال -70
 مما يلي: ديسمبر 31في  وتتكون األرصدة .الودائع ألجل

 (5)معاد صياغته 2020 2021  
 بآالف الدوالرات الكندية 

 33 232 20 387 األموال المودعة نقدًا في المصارف

 267 525 250 346 الودائع ألجل

 300 757 270 733 والمعادالت النقدية النقد مجموع
 3 224 13 498 االستثمارات

 303 981 284 231 واالستثماراتمجموع النقد 

وفي أدوات مالية عالية السيولة  السحبلتلبية االحتياجات الفورية في حسابات مصرفية فورية  الالزمةحتفظ بالنقدية يُ  -71
الودائع ألجل التي تزيد فترات  وُتعرض. أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة مثل الودائع ألجل ذات أجل استحقاق ثالثة

 .على أنها استثمارات اإلبالغاستحقاقها عن ثالثة أشهر التي تحتفظ بها االيكاو في تاريخ 

في عام  في المائة 0,339في المائة ) 0,040، بلغ متوسط سعر الفائدة على النقد في البنوك 12/2021/ 31في و  -72
في المائة  0,289بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع ألجل )بما في ذلك تلك المصنفة كاستثمارات( . و (2020

تشمل مبالغ الودائع و  .(2020 في عام يوماً  80يومًا ) 74( ومتوسط أجل استحقاق 2020في عام  في المائة 0,863)
( بمتوسط 2020في عام  مليون دوالر أمريكي 162) مليون دوالر أمريكي في حسابات التوفير االستثمارية 157ألجل 

مليون دوالر كندي  14,2النقد معاِدالت يشمل النقد و (. و 2020في المائة في عام  0,816)٪ 0,295سعر فائدة 
 (.2020في عام  مليون دوالر كندي 13,4)( MBPالطبية ) الخدمات استحقاقاتخطة  محتفظ بها نيابة عن

                                                           
 على تفاصيل إعادة الصياغة. 9تنص المالحظة   5
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 لنقدية ومعادالت النقدية واالستثمارات، موزعة حسب العملة:وفيما يلي إجمالي ا -73

 

31/12/2021  31/12/2020  
(9معاد صياغته، المالحظة  ) 

 
 بآالف الدوالرات الكندية

 %26  485 79  %24  065 68  دوالرات كندية

 %71  218 215  %73  055 207  دوالرات أمريكية

أخرى  عمالت   9 111  3%  9 278  3% 

موعالمج  284 231  100%  303 981  100% 

 
مليون دوالر كندي عبارة عن  97,6من إجمالي المبلغ النقدي واالستثمارات المحتفظ به، كان و ، 31/12/2021في  -74

مليون  172,4يمثل الرصيد البالغ . و (2020في عام  مليون دوالر كندي 107,5نقود غير مقيدة بحوزة المنظمة )
( أموال التعاون الفني والنقد المقيد لالستخدام المحدد بموجب 2020في عام  يون دوالر كنديمل 183دوالر كندي )

إجراء تشريعي، بما في ذلك الرصيد غير المنفق المحتفظ به في دليل المفاتيح العامة وصندوق التسجيل الدولي وصناديق 
 14,2( البالغة MBP) قاقات الخدمات الطبيةاستحالخاصة بخطة  هذا ال يشمل األرصدة النقدية. و التمويل المشتركة

 .(2020في عام  مليون  13,4مليون دوالر كندي )

 على الدول االعضاء المستحقة المقررةشتراكات : اال2-2المالحظة 
 مما يلي: ديسمبر 31في  المقررة المستحقةويتكون صافي أرصدة االشتراكات  -75

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 4 081 14 568 اريةالج

 5 006 4 153 غير الجارية المخصومة

 9 087 18 721 المستحقة المقررةاالشتراكات  مجموع صافي

المستحقة غير الجارية هي بينما االشتراكات  ثني عشر شهراً هي االشتراكات المستحقة خالل إمستحقة الجارية الاالشتراكات  -76
من تاريخ البيانات المالية على النحو المبين في السياسات  اعتباراً  شهراً  12مرور  تلك المستحقة أو المتوخى سدادها بعد

 االشتراكات المستحقة:مبالغ . وفيما يلي إجمالي وصافي لالشتراكات المستحقةالمحاسبية 

 

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 15 472 27 918  المستحقة االشتراكات المقررة

   ناقصا:

 (653) (654) صات الحسابات المشكوك فيهامخص

 (5 732) (8 543) الخصم المتراكم على المستحقات طويلة األجل

 9 087 18 721 مجموع صافي االشتراكات المستحقة
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 :ةالعادي للميزانيةمستحقة ال المقررة ويبين الجدول التالي تشكيلة أنصبة االشتراكات -77

 

 2021 2020 

 سنة االشتراك
 ٪ ف الدوالرات الكنديةبآال

بآالف الدوالرات 
 الكندية

٪ 

2021* 622 15 56,0 -  
2020 209 2 7,9 899 4 31,7 

2019 668 1 6,0 895 1 12.2 

2018 261 1 4,5 374 1 8.9  

 47,2 7 304 25,6 7 158 وما قبلها 2017

 100,0 15 472 100,0 27 918 المجموع

، لجزء من االشتراكات المستحقة 2022إلى التأخر في السداد في يناير  2021المستحقة لعام  تعود الزيادة في رصيد االشتراكات
 على مساهم رئيسي.

هو  ي. والمبلغ التاريخ31/12/2021بسعر الصرف في  2021 الشتراك عامبالدوالر األمريكي  المحسوب تقييم الجزء أُعيد*  
 الجدول ب((. أنظرمليون دوالر كندي ) 15,6

 .2021عام  أثناء االشتراكات المقررة عن في تحصيلهاالحسابات المشكوك  اتمخصصإلى إضافات أي كن هناك لم تو  -78

 االستخدام 2020 

 الزيادة/
 2021 )النقصان(

 بآالف الدوالرات الكندية 
     

 654 1 - 653 مجموع مخصصات الحسابات المشكوك فيها

دوالر  مليون  0,5 أي ما يعادل)دوالر أمريكي  مليون  0,5 وقدرهاألصلي المبلغ دوالر كندي مليون  0,7ل مبلغ ويمثّ  79
تمت جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة،  لدىيكاو إللالمستحق  (2010في عام المخصص كندي 
في  جاريةمناقشة ال تزال مسألة سداده قيد ، حيث 2021في عام  دوالر كندي ألف قدرهفي سعر الصرف فرق ب تسويته

 لف هذا الدين.ــالدول الخَ  تتحمل الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث من المتوقع أن

 . 2021كات المستحقة القبض خالل سنة لم يكن هناك أي شطب لالشتراو  -80

 :2021يلة األجل المخصومة خالل سنة طو الوفيما يلي حركات االشتراكات المستحقة  -81

 2021 الزيادة/النقصان االستخدام 2020  
 بآالف الدوالرات الكندية  
 4 153 (2 812) 1 959 5 006 االشتراكات الطويلة األجل المخصومة 

دول التي أبرمت اتفاقات مع المجلس لتصفية الطويلة األجل باالشتراكات المستحقة من الوترتبط االشتراكات المخصومة  -82
دول التي لم تبرم اتفاقات ولديها اشتراكات الو  ،)المجموعة ألف( ن سنة، دون فائدةمتأخراتها خالل فترة ال تتجاوز عشري
. وتم تقدير أنه على الرغم من أن كل تلك المبالغ المستحقة القبض (المجموعة باء) مستحقة السداد تتجاوز ثالث سنوات

ة للمزيد من تخفيض القيمة السوقية تظل صحيحة ومعترفًا بها على نحو سليم بصفتها هذه في الحسابات، فإن ثمة حاج
)حتى  دورة واحدة للجمعية العمومية العادلة للرصيد المستحق القبض لتلك الدول التي فقدت حقوقها في التصويت خالل

مليون  5,7مليون دوالر كندي ) 8,5ويشمل الخصم التراكمي البالغ  .(دورتين متتاليتين للجمعية العمومية: 2020عام 
المخصومة  المبالغ المستحقة القبضطويلة األجل تلك  المبالغ المستحقة القبض( على 2020في عام  دوالر كندي
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مليون دوالر كندي  2واستخدام  (.2020في عام  مليون دوالر كندي 5,1مليون دوالر كندي ) 6,9بالكامل والتي تبلغ 
جل ناقصًا المدفوعات أخرات طويلة األتصنيف المبالغ الى مت ( هو إعادة2020في عام  مليون دوالر كندي 0,5)

في عام  مليون دوالر كندي 1,1)زيادة قدرها  كندي مليون دوالر 2,8البالغ  االنخفاضمّثل يو المتلقاة خالل السنة. 
 .يتأّتى عنه عائد المتراكمفي الخصم  زيادة في خصم رصيد الحسابات مستحقة القبض طويلة األجل (2020

مستحق بالقيمة العادلة بعد الاألجل المبلغ الالزم لتسوية الرصيد الطويلة مستحقة الشتراكات ويمثل الخصم على اال -83
، فيجري خصمها بمعدل فائدة تحصيلها في حدود سنة واحدةالتدوين األولي. ومادامت الِنسب غير الجارية ال يتوقع 

: 2020( )حتى عام BBBت األساسية )لبناالالذي يقارب مؤشر السندات الطويلة األجل لشركات  الساري األصلي
األجل الطويل. ومن  في. وُيسجل هذا المبلغ كخفض للرصيد مستحق (الحكومية الكندية الطويلة األجل سعر السندات

 المبالغ المستحقة. ويجري احتساب الخصم من خالل تطبيق معدل مدةثم ُيدون هذا الفرق تدريجيا كإيرادات على مدى 
 .ألقساط المقررة في المستقبلعلى مدفوعات ا (2020في عام  في المئة 1,20) في المائة 3,65

في المجموعة ألف والمجموعة باء، اعتبارًا من  القبض طويلة األجل المستحقة االشتراكاتسياسة تقييم  وُنّقحت -84
مليون  1,8بمبلغ  القبض ، مما أدى إلى انخفاض في القيمة العادلة لالشتراكات طويلة األجل المستحقة1/1/2021

 للفترة والمبّلغ عنها في بيان األداء المالي. نفقاتدوالر كندي، مدرجة ك
 المبالغ المستحقة والسلف وغيرها من األصول :3-2المالحظة 

 :مما يلي والُسلف على المدى القصير المبالغ المستحقةتتألف  -85

  مليون دوالر  0,4الحسابات المشكوك في تحصيلها البالغ  اتمن مخصص ةصافيكمبالغ  المستحقاتحسابات  ُتدّون
في  لجهة أخرى مليون دوالر كندي  0,03مبلغ و  2021( في عام GATكندي للتدريب العالمي على الطيران )

 .2020 عام
 ف إلى الموظفين ألغراض منح التعليم، وإعانات اإليجار، واألسفار وغيرها من استحقاقات الموظفين.لم السقدَّ وتُ  -86

ج األمم المتحدة من مدفوعات التعويضات المسددة نيابة عن برنامالمبالغ المستحقة من وكاالت األمم المتحدة  وتتألف -87
أثناء العمل في المشاريع التي يمولها برنامج  توفواالذين  المشاريعموظفي لاإلنمائي لألزواج الباقين على قيد الحياة 

عنها لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تنفيذ المدفوعات نيابة  ُأفرجاألمم المتحدة اإلنمائي، والسلف النقدية التي 
  .ان المدني الدولي بناء على إذن من منظمة الطيران المدني الدوليعن منظمة الطير 

                                                           
 .تفاصيل إعادة الصياغة 9ترد في المالحظة   6

 2021 
)معاد  2020

 (6صياغته

 بآالف الدوالرات الكندية  

 3 786 3 171 لموردي برنامج التعاون الفني لسلفا

 870 1 555 1 *(GAT) من التدريب العالمي على الطيران المستحقات
 2 706 1 744 المستحقات من وكاالت األمم المتحدة

 547 1 0 (EUمن االتحاد األوروبي ) المستحقات
 1 344 1 161 الُسلف المقدمة إلى الموظفين

 803 856 ودمن الوف المستحقات
 668 653 من رسوم عضوية دليل المفاتيح العامة المستحقات
 1 621 914 *غير ذلك

 12 483 11 916 المجموع
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االيرادات مثل مبيعات المطبوعات تحقيق نشطة أمن  المستحقة أساسا المبالغ المتأتية خرى قة األوتشمل المبالغ المستح -88
 لوفود. ل واألماكن المؤتمرات التيجار صاإو 

 :الحالية األخرى مما يلي األصولوتتكون  -89

فريقية للطيران المدني، وهي هيئة وتتكون النسبة غير الجارية للمبالغ المستحقة من مبلغ مستحق القبض من اللجنة األ -90
نة لسداد المبالغ المستحقة من اللجنة وهذه اللجيكاو اإلإقليمية. ويأتي هذا المبلغ من المفاوضات والمناقشات بين 

ة عن المعامالت والعمليات المالية التي ل، اضطلعت اللجنة بالمسؤولية الكام1/1/2007من  المذكورة للمنظمة. واعتباراً 
 فريقية للطيران المدنيلجنة األسابقا بالنيابة عنها. ويصل مجموع المبلغ المخصوم المستحق من اليكاو اإلقامت بها 

 (. 3/12/2020في  دوالر كنديمليون  0,3دوالر كندي ) مليون  0,2 إلى

 الموجودات: 4-2المالحظة 
ني في جميع مخزون الوثائق المنشورة المطبوعة داخليا بغرض بيعها إلى أوساط الطيران المديكاو اإل موجوداتتشمل  -91

، الديبلوماسي الوضع صحابأللبيعها سوق الحرة البنود المعفاة من الرسوم الجمركية في متجر الأنحاء العالم ومخزون 
 . سيا والمحيط الهادئآل المكتب اإلقليمي ومخزون متجر الهدايا التذكارية من

 .ديسمبر 31في  الموجوداتموع قيمة ن الجدول أدناه مجويبيّ  -92

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 196 148 البضائع المكتملة –المتاحة  المطبوعات

 58 67 المواد الخام والعمل الجاري 

 254 215 مجموع المطبوعات

 350 230 مجموع بنود متجر السوق الحرة

آسيا  إقليمالهدايا التذكارية من مجموع بنود متجر 
 والمحيط الهادئ

12 13 

 617 457 مجموع الموجودات

 :للموجوداتيرد أدناه مزيد من التفاصيل بخصوص البنود الرئيسية  -93

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية المطبوعات:

 285 254 الرصيد االفتتاحي

 168 224 المواد المباشرة

 2021 2020 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 289 373 ضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على صعيد المقاطعات

 103 251 االتحاديضريبة المبيعات القابلة لالسترداد على الصعيد 

 768 865 اً النفقات المدفوعة مقّدم

 2 7 ضريبة الدخل في الواليات المتحدة القابلة لالسترداد

 89 56 المكاتب اإلقليمية القابلة لالسترداد مبيعات ةضريب

 1 251 1 552 المجموع
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 809 703 العمل المباشر

 323 232 التكاليف غير المباشرة

 1 585 1 413 الُمعدةمجموع المخزونات المشتراة و 

 (1 279) (1 182) ناقص: تكلفة بيع المطبوعات 

 (52) (16) بااألعطناقص: 

 254 215 الرصيد الختامي

 
 

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية بنود متجر السوق الحرة

 411 350 الرصيد االفتتاحي

 103  المخزونات المشتراة 

 514 350 مجموع المخزونات المشتراة 

 (164) (120) ناقص: تكلفة بيع البنود

 350 230 الرصيد الختامي

بالحصر  الموجوداتلتعقب يكاو اإلكميات المأخوذة من نظم المطبوعات وبنود متجر السوق الحرة والتأكد من ويجري ال -94
محدودا بسبب القيود المفروضة من السلطات المحلية  للموجوداتوكان الوصول المادي إلجراء جرد كامل  .المادي

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

 ، تم تحديد مخزونات المطبوعات2021 عاممحددة. وخالل  أعتاب أيباعتبارها صافية بعد اقتطاع  الموجوداتوتحدد قيمة  -95
ألف  52ألف دوالر كندي ) 16 بقيمة  ،بوعاتالمخزون الزائد من المطالتخلص من بما في ذلك ، التي تعرضت ألعطاب

 في بند تجدرِ أُ لفترة و خالل تلك انفقة  التسويةشكل ت. و الموجوداتمن سجالت  وشطبت (2020في عام  دوالر كندي
 .األداء الماليفي بيان  "النفقات التشغيلية العامة"

 : الممتلكات والمنشآت والمعدات5-2المالحظة 
ال وكذلك تلك ـفي مونترييكاو حتفظ بها في المقر الرئيسي لإلالمت والمنشآت والمعدات البنود تكلفة الممتلكاتشمل  -96

 ،المحتفظ بها في المكاتب اإلقليمية السبعة. وتحقق هذه البنود منافع أو تنطوي على إمكانيات للخدمات بالنسبة للمنظمة
 .والتصرف فيهاي واستخدامها وتحديد موقعها الماد حيازتهاتمارس المراقبة الكاملة على  حيث

معايير المحاسبية الدولية رسملتها في الحسابات وفقا لل تالتي تميقّدم الجدول التالي الممتلكات والمنشآت والمعدات  -97
 .مللقطاع العا
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 2021الممتلكات والمنشآت والمعدات: 
 )بآالف الدوالرات الكندية(

            

  

األثاث 
 يباتكوالتر 

معدات 
تكنولوجيا 
 المعلومات

المركبات 
 اآللية

الماكينات 
 والمعدات

تحسينات 
المباني 
 المستأجرة

سينات جارية حت
على المباني 

 المجموع المستأجرة
5 232 184 1/1/2021التكلفة في   607 196 2  016 6  165 400 14  

 611  40 202 73 277 19 أصول مضافة
(716)   (26)  (683) (7) أصول تحت التصرف  

4 826 196 31/12/2021التكلفة في   680 372 2  056 6  165 295 14  

 المتراكم تدني القيمة
(145) 1/1/2021في   (839 3)  (415)  (431 1)  (809 2)  

 
(639 8)  

(14) تدني القيمة  (466)  (71)  (211)  (539)  
 

(301 1)  

 683 7 أصول تحت التصرف
 26   716 

 المتراكم تدني القيمة
(152) 31/12/2021في   (622 3)  (486)  (616 1)  (348 3)  

 
(224 9)  

 
               صافي المبلغ المرحل

1 393 39 1/1/2021في   192 765 207 3  165 761 5  

 صافي المبلغ المرحل
31/12/2020 44 204 1  194 756 708 2  165  071 5   
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             2020الممتلكات والمنشآت والمعدات: 

             دوالرات الكندية()بآالف ال

  

األثاث 
 يباتكوالتر 

معدات 
تكنولوجيا 
 المعلومات

المركبات 
 اآللية

الماكينات 
 والمعدات

تحسينات 
المباني 
 المستأجرة

سينات جارية تح
على المباني 

 المجموع المستأجرة

5 215 180 1/1/2020التكلفة في   633 948 1  762 5  36 774 13  

 17 4 أصول مضافة
 

248 254 129 652 
   أصول تحت التصرف

(26)  
   

(26)  

5 232 184 31/12/2020التكلفة في   607 196 2  016 6  165 400 14  

 المتراكم تدني القيمة
(132) 31/12/2020في   (249 1)  (364)  (249 1)  (281 2)  

 
(406 7)  

(13) تدني القيمة  (459)  (77)  (182)  (528)  
 

(259 1)  

   أصول تحت التصرف
26 

   
26 

 المتراكم تدني القيمة
(145) 31/12/2020في   (839 3)  (415)  (431 1)  (809 2)  

 
(639 8)  

               صافي المبلغ المرحل

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

صافي المبلغ المرحل 
31/12/2020 39 393 1  192 765 207 3  165 761 5  

 
استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد. وبدأت أغلبية الموظفين والعاملين  2020عدات في عام اقُتنيت بعض الم -98

وأدى استمرار العمل عن بعد إلى زيادة  العمل عن ُبعد َبْعَد فرض قيود على التنقل في العديد من أماكن تواجد اإليكاو.
في كل من المقر والمكاتب  2021حمولة خالل عام استخدام أدوات المكاتب المتنقلة، واقتناء أجهزة الكمبيوتر الم

اإلقليمية. وتسجيل المعدات المكتبية التي تتجاوز عتبة الرسملة في الجدول أعاله. وعلى الرغم من أن معظم أماكن 
 استغالل الحيز المكتبي بعد، فقد تقرر استئناف 2021العمل التي تعمل فيها اإليكاو كانت مشغولة جزئيًا فقط في عام 

التخطيط بإحكام للتحقق المادي من األصول الثابتة واضُطلع بالتحقق بالرغم من القيود المفروضة على جرى . و الجائحة
 .2021في عام  أي أعطاب في الممتلكات والمنشآت والمعدات شفتُتكالحركة. ولم 

 االلتزامات المتعلقة بعمليات االستئجار. 6ترد في المالحظة و  -99

يكاو أصواًل ُتصنف من قبيل التراث لما تحظى به من أهمية ثقافية أو تعليمية أو تاريخية. وقد حصلت اإليكاو وتمتلك اإل -100
على هذه األصول التراثية عن طريق التبرعات المقدمة إليها من قبل الدول األعضاء والمؤسسات والشركات على مدار السنين. 

ي فوائد اقتصادية أو خدمات ممكنة مستقباًل. ومن ثم فقد رأت اإليكاو عدم وال تحتفظ اإليكاو بهذه األصول بهدف إدرار أ
المالي. ومن بين األصول التراثية الهامة التي تمتلكها اإليكاو نماذج وطرازات أولية لطائرات وأعمال  الوضعإدراجها في بيانات 

 .ذات قيمة تاريخية، وما إلى ذلكفنية وأثاث وتركيبات ثابتة وكتب وخرائط وصور فوتوغرافية وسجالت ووثائق 

 : األصول غير المادية6-2المالحظة 
 .اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام منذ صول غير المادية المدونة قي الحساباتظهر الجدول التالي األيُ  -101
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             2021 :األصول غير المادية
           )بآالف الدوالرات الكندية(

  

تراخيص ال برمجياتال
 حقوق الو 

يات برمج
 داخلياً  مطّورة

أصول 
 أخرى 

 غير مادية
 برمجيات

 المجموع قيد التطوير

1 881 1/1/2021التكلفة في   598 888 281 634 1  282 5  

 أصول مضافة
  

187 19 906 112 1  
(244) 165 79   أصول محّولة   
(33) أصول معدلة      (33)  

(249) فتحت التصر أصول   (153)  
   

(402)  

1 599 31/12/2021التكلفة في   445 154 1  465 296 2  959 5  

 المتراكم  تدني القيمة
(1 294) 1/1/2021في   (418)  (365)  (281)  

 
(358 2)  

 (371)  (17) (204) (62) (88) أصول مستهلكة

 153 249 تحت التصرفأصول 
   

402 

 المتراكم  تدني القيمة
(1 133) 31/12/2021في   (327)  (569)  (298)  

 
(327 2)  

             صافي المبلغ المرحل

1/1/2021 588 179 522 
 

634 1  923 2  
صافي المبلغ المرحل 

31/12/2021 466 118 585 167 296 2  632 3  

              

 
 

             2020:األصول غير المادية
           )بآالف الدوالرات الكندية(

  

 برمجياتال
تراخيص ال
 حقوق الو 

يات برمج
 داخلياً  مطّورة

أصول 
 أخرى 

 غير مادية

 برمجيات
 قيد التطوير

 المجموع

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

 352 7 438 أصول مضافة
 

523 320 1  

(72)     أصول معدلة  (72)  
       تحت التصرفأصول 

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

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

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

       تحت التصرفأصول 

 المتراكم  تدني القيمة
(1 294) 31/12/2020في   (418)  (365)  (281)  

 
(358 2)  

             صافي المبلغ المرحل

1/1/2020 290 237 292 
 

183 1  003 2  

صافي المبلغ المرحل 
31/12/2020 588 179 522 

 
634 1  923 2  

 

 .2021عام ألي أعطاب خالل  اديةلم تتعرض أي أصول غير م -102
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 المالية  األدوات :7-2المالحظة 
  الماليةصول والخصوم األ 2-7-1

التي ال تتحمل  الصناديقمالية المتعلقة بقطاع األنشطة العادية، بعد تعديلها باستبعاد يعرض الجدول أدناه األدوات ال -103
 .7فيها اإليكاو المخاطر بل تستوعبها هذه الصناديق

 
2021 2020  

 بآالف الدوالرات الكندية
 122 615 98 298 النقد والمعادالت النقدية

 4 081 14 568 االشتراكات المقررة مستحقة القبض )الجارية(
 5 006 4 153 االشتراكات المقررة مستحقة القبض )غير الجارية(

 3 244 3 757 المستحقات والسلف )الجارية(
 259 212 المستحقات والسلف )غير الجارية(

 483 683 المستحقات األخرى 
 135 688 121 671 المجموع الفرعي لألصول المالية
 21 024 10 119 زامات المتراكمةالحسابات المستحقة السداد وااللت

 21 024 10 119 المجموع الفرعي لاللتزامات المالية
 114 664 111 552 التعّرض صافي –األدوات المالية 

 
 .بإيجاز في الفقرات التالية وفقًا لما يرد ،من حيث األسواق واالئتمان والسيولةلمخاطر يكاو اإلوتتعرض  -104

 مخاطر السوق  2-7-2

هي تلك المخاطر المتأتية من التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الالحقة لألدوات المالية  األسواقمخاطر  -105
نظرا لتغيير األسعار في السوق. وتشمل مخاطر سعر صرف العملة األجنبية ومخاطر معدل الفائدة وغير ذلك من 

باإليرادات من  فيما يتعلق سعر الصرف ومعدل الفائدة مخاطرالمخاطر المرتبطة باألسعار. واإليكاو معرضة ل
ي، وهي لدوالر الكندل غير العملة الوظيفية االشتراكات المقررة، والتبرعات والمساهمات في المشاريع ونفقات بعمالت

 مشاريع التعاون الفني والصناديق األخرى التي تستخدم الدوالر األمريكي كعملة وظيفية.

في قطاع األنشطة العادية باستخدام نظام االشتراكات المجزأة الذي يتم بموجبه تقييم الميزانية العادية  الشتراكاتاحدد وتُ  -106
في كل عملة من أجل  التقديريةبالدوالر األمريكي بناًء على المتطلبات  بالدوالر الكندي وجزئياً  الدول األعضاء جزئياً 

عقود صرف  إبرامتماد نظام االشتراكات المجزأة، ال تحتاج االيكاو إلى وباع. تقليل التعرض لتقلبات أسعار الصرف
 .آجلة لشراء الدوالر األمريكي مقابل األنشطة العادية، حيث يتم تخفيف مخاطر سعر الصرف إلى حد كبير

إن العملة المستخدمة بالنسبة ألنشطة برنامج التعاون الفني وصناديق التمويل المشترك الممولة من اتفاقات المشروعات، ف -107
مكاسب أو خسائر أسعار الصرف الناتجة عن استخدام عمالت غير  وُتستوعبفي المحاسبة هي الدوالر األمريكي. 

يمكن أن يكون لتقلبات العملة في و وال تتحملها منظمة الطيران المدني الدولي.  المشاريعالدوالر األمريكي في ميزانيات 
لتقليل و غير الدوالر األمريكي تأثير جوهري على األداء المالي لبرنامج التعاون الفني.  أوامر الشراء المقومة بعمالت

سياسة التحوط حيث يتم شراء األموال الخاصة بأوامر الشراء المتعلقة ببرنامج  أُعتمدت، المشاريعالتأثير على نفقات 
أرباح أو خسائر  وُتدّون م وقت إصدار أمر الشراء. التعاون الفني والُمقومة بعمالت غير الدوالر األمريكي بعملة االلتزا

للمشروع تعادل الفرق بين سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة والسعر الفوري  نفقاتأسعار الصرف كإيرادات أو 
، فإن أو المساهمات الطوعية المشاريعبالنسبة لألنشطة العادية الممولة من اتفاقات و الساري في تاريخ شراء العمالت. 

مكاسب  تستوعب الصناديقبالنسبة لبعض هذه األنشطة، و العملة الوظيفية المستخدمة في المحاسبة هي الدوالر الكندي؛ 

                                                           
 تشمل الصناديق: صناديق التمويل المشترك، ودليل المفاتيح العامة، والسجل الدولي، وبعض المساهمات الطوعية المخصصة.  7
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بالنسبة لآلخرين حيث تتحمل االيكاو و أو خسائر أسعار الصرف الناتجة عن استخدام عمالت غير الدوالر الكندي. 
 .تحليل اآلثار وجرى لتالية، المبالغ في الفقرات ا ُحددتالصرف،  سعر مخاطر

، كانت األدوات المالية التي تحتفظ بها االيكاو كجزء من قطاع األنشطة العادية، والتي تتحمل 31/12/2021في و  -108
 :مة على النحو التاليااليكاو مخاطر السوق بشأنها، مقوّ 

  
دوالر 
 أمريكي

عمالت 
 المجموع دوالر كندي أخرى 

 يةبآالف الدوالرات الكند  
  298 98   154 52   918 3   226 42  النقد والمعادالت النقدية

 %100 %53 %4 %43 النسبة المئوية للنقدية والمعادالت النقدية حسب العملة

          

  568 14   824 2     744 11  االشتراكات المقررة مستحقة القبض )الجارية(

جارية(االشتراكات المقررة مستحقة القبض )غير ال       4 153   4 153  

  757 3   238 2   44    475 1  المستحقات والسلف )الجارية(

  212        212   المستحقات والسلف )غير الجارية(

  683    621    55    7   المستحقات األخرى 

  373 23   836 9   99    438 13  المجموع الفرعي للمستحقات

حسب العملة ولالمؤدية لألصنسبة ال  58% 0% 42% 100% 

          

المتراكمة والخصومالحسابات المستحقة السداد    3 293    17   6 809   10 119  

للحسابات المستحقة السداد والخصوم النسبة المئوية 
حسب العملة المتراكمة  33% 0% 67% 100% 

          

  552 111   181 55   000 4   371 52  صافي التعرض

 
في المائة في سعر صرف العملة بين الدوالر الكندي  5 أكثر أو أقل منيوضح تحليل الحساسية في الجدول أدناه تأثير تغيير  -109

وعلى الفائض والعجز  األسهموالدوالر األمريكي والعمالت األخرى التي يتم االحتفاظ بها باألدوات المالية على صافي األصول / 
ما هو مبين أعاله، فإن تأثير مخاطر الصرف األجنبي على مشاريع التعاون الفني تتم إدارته في حدود الميزانيات ك. و المتراكمين

 .أو صافي الفائض والعجز األسهمولها تأثير ضئيل على صافي األصول /  للمشاريعالتي يمولها المانحون 
 

 التأثير على صافي األصول عمالت أخرى  دوالر أمريكي 
لدوالرات الكنديةبآالف ا   

  371 56   000 4   371 52  صافي المخاطر

%5األثر +   2 619    200   2 819  

%5-األثر   (2 619) (200) (2 819) 
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من اإليرادات من  أساساً ميزانيتها التشغيلية  . وُتمّولكما أن االيكاو معرضة بشكل محدود لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة -110
في المائة فقط من ميزانيتها التشغيلية من  0,2 . وُيمّولالمقررة والسداد والتحويل من الصناديق األخرى  األعضاء اشتراكات

وفي حالة انخفاض أو زيادة عائدات االستثمار، فإن األموال المتاحة لتمويل الميزانية . اإليرادات المتأتية من دخل االستثمار
تتعرض االيكاو ة. و ال تستخدم االيكاو األدوات المالية للتحوط من مخاطر أسعار الفائدو . العادية لن تتأثر إال بشكل ضئيل

متوسط  1-2 المالحظةفي ويرد ، انخفضت أسعار الفائدة ؛ 2021في عام . و لمخاطر أسعار الفائدة من خالل الودائع ألجل
 .سعر الفائدة وتاريخ االستحقاق

 المخاطر االئتمانية 2-7-3

وتتكّون أحد األصول في حوزة اإليكاو. عن زامات من جانب نظير تعدم الوفاء باالل مخاطر يه ةالئتمانيا المخاطر -111
 .أساساً  ض اإليكاو لتركزات مخاطر االئتمان من النقد واالستثمارات وحسابات القبضعرّ األدوات المالية التي يحتمل أن تُ 

تعرض أي مدى من إلدارة المخاطر يكاو اإلسياسات تحّد ث حيعلى نطاق واسع يكاو إللالمخاطر االئتمانية تتوزع و 
 .االئتمانيةلحد األدنى من الجودة وتتضمن مبادئ توجيهية ل للمخاطر االئتمانية نظيرطرف 

إلى الحد األدنى من خالل التأكد من  واالستثماراتيجرى تخفيض مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتصلة بالنقد و  -112
لدى المؤسسات المالية الرئيسية التي تحظى صناديق استثمارية شديدة التنوع والسيولة صول المالية في إيداع هذه األ

وذلك . االئتمانية بالمالءةمن قبل وكاالت التقييم االئتماني و/أو لدى نظراء آخرين يتمتعون  عالٍ  استثماري  بتصنيف
وفيما يلي األرصدة المحتفظ بها  الحفاظ على رأس المال.هو أال و تماشيا مع هدف اإليكاو الرئيسي من االستثمارات 

 .اإلبالغلدى هذه المؤسسات في تواريخ 

 -AAيشمل:  AAالتصنيف 
  -A و A و +A يشمل: Aالتصنيف 
  +B و -BBB و BBB و +BBB يشمل: B التصنيف

 

ومساهمات الجهات المانحة الحكومية بناًء على  المستحقة من الدول ذات السيادة المبالغوتشمل االشتراكات المستحقة  -113
تعتبر اإليكاو أن تعرضها للخطر االئتماني ضئيل جدا. فماعدا التأخر  ،وعليه. نحةمع الجهة الما مبرمة اتفاقات ملزمة

، لم يحدث أي أثر سلبي على التحصيل بصفة عامة بسبب الظروف 2021في دفع االشتراكات في آخر فصل من عام 
 1 ةجاء في المالحظ . وكما2-2وترد تفاصيل االشتراكات المستحقة في المالحظة االقتصادية الناتجة عن الحائحة. 

باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.  (المخصومةالمستهلكة )، ُتسجل االشتراكات طويلة األجل بالتكلفة 2-2المالحظة و 
ومادامت هذه المبالغ المستحقة ال تحمل فائدة، فإن سعر الفائدة المستخدم الحتساب التكلفة المخصومة هو السعر 

طويلة الالسندات الحكومية الكندية ) (BBBلشركة لبنات البناء األساسية )ويلة األجل مؤشر السندات ط المعمول به في
 .(2020في عام  األجل

تتألف المبالغ المستحقة القبض والسلف بشكل رئيسي من السلف المقدمة إلى الموردين والموظفين، والمبالغ المستحقة  -114
كاالت األمم المتحدة، والوفود الوطنية، ورسوم عضوية دليل ، وو (GATالتدريب العالمي على الطيران ) من عمالء

. ، فإن جميع السلف المقدمة للموردين مدعومة بضمان مصرفياإليكاومشتريات  لمدّونة. ووفقًا ... الخالمفاتيح العامة، 
 اإليكاو ترى  ثممن . و اإليكاوبشكل رئيسي من الدول األعضاء في  هي مبالغ مستحقة والمبالغ األخرى المستحقة القبض

  
 التصنيف

 AA 
 التصنيف

A  
 التصنيف

B المجموع غير مصنف 
 بآالف الدوالرات الكندية  

 284 231 501 2 321 7 902 273 507 31/12/2021الرصيد في 
 303 981 555 2 951 5 941 294 534 31/12/2020الرصيد في 



III-29 

 

معلومات مفّصلة عن المبالغ المستحقة  3-2المالحظة في  . وتردضئيلة للغاية مخاطر أن مخاطر االئتمان لديها
 . والسلف

ألن ميزانيتها التشغيلية تمول في المقام األول من خالل  لمخاطر معدل االئتمان محدود أيضاً  اإليكاوض كما أن تعرّ  -115
ال تستخدم االيكاو األدوات المالية للتحوط من مخاطر . و لدول األعضاء ومن بيع السلع والخدماتاالشتراكات المقررة ل

 .أسعار الفائدة

 السيولةمخاطر  2-7-4

ل مسؤولياتها المالية. وتسعى سياسات تحمّ في لوفاء بالتزاماتها لاإليكاو  استواجهه هي المخاطر التيالسيولة  مخاطر -116
كانت ودائع اإليكاو  31/12/2021إلى ضمان االستثمار في ودائع نقدية قصيرة األجل. وفي اإليكاو االستثمارية 

كافية  (،2020في عام  مليون دوالر كندي 300,8) دوالر كندي مليون  270,7النقدية والمعادالت النقدية، والبالغة 
. ويجري بانتظام (2020في عام  ديمليون دوالر كن 229,3مليون دوالر كندي ) 221لتغطية الخصوم الجارية وقدرها 

 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  -117
تسلم االشتراكات من الدول األعضاء دات المدرجة في الميزانية إلى حين عند الضرورة إلى الصندوق العام لتمويل االعتما

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

األسواق  منماليين دوالر  3.0ي الرصيد النقدي، فإن اإليكاو مخولة االقتراض في حدود وفي حالة النقص الطارئ ف -118
النقدي رهنا بالحصول على إذن مسبق من اللجنة المالية. وُيوفر المصرف الملكي الكندي  التدفقالتجارية، لتغطية ثغرة 

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

 : المقبوضات المسبقة8-2المالحظة 

 تشمل المقبوضات المسبقة ما يلي: -119

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 166 214 142 055 المقدمة لمشروعات التعاون الفّني المساهمات

 9 880 8 130 مسّبقاً االشتراكات المقررة المستلمة 

 7 131 7 971 مدفوعات مسبقة للتبرعات
 954 2 520 اإليرادات المؤجلة

 1 224 1 189 مبيعات مطبوعات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
 2 310 2 512 دليل المفاتيح العامة

 1 447 1 840 السلف األخرى 

 189 160 166 217 الكلي المجموع

 
 خصوم المتراكمةمستحقة الدفع والالحسابات : ال9-2المالحظة 

 :مما يلي الخصوم المتراكمةمستحقة الدفع و التكون الحسابات  -120
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 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 8 598 22 177 مستحقات الدفع التجارية
 13 381 14 436 استحقاقات الخدمات الطبيةمستحقات خطة 

 6 965 6 419 المتراكمةالخصوم 

 1 591 1 245 مستحقات الدفع للموظفين
 30 535 44 277 المجموع

أما المستحقات ت بشأنها فواتير. دبضائع والخدمات التي ور ال مقابلمبالغ هي مستحقة الدفع إلى الموردين الالحسابات و  -121
. خالل الفترة والتي لم ترد عنها فواتيريكاو لإلي تم تقديمها فهي خصوم عن البضائع التي تم استالمها والخدمات الت

( )في عام MBP) خطة استحقاقات الخدمات الطبيةحسابات مصرفية منفصلة لصندوق  ُفتحت، 2021وفي عام 
لمنظمة الطيران المدني  التابعة ، شارك صندوق خطة استحقاقات الخدمات الطبية أحد الحسابات المصرفية2020

 .ضمن اختصاص منظمة الطيران المدني الدوليالدولي( 

 الموظفين : استحقاقات10-2المالحظة 

الموظفين استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، واستحقاقات نهاية الخدمة فيما  استحقاقاتتشمل التزامات  -122
  .قصيرة األجل الخصوموغيرها من  العودة إلى الوطنيتعلق باإلجازة السنوية، واالستحقاقات المدفوعة المتعلقة ب

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

   :الجارية

 1 156 1 439 تراكمات اإلجازات السنوية

 2 037 2 835 العودة إلى الوطن
 2 549 2 445 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 2 243 2 182 أخرى لخبراء دوليين استحقاقات
 901 8 985 7 
   

   ير الجاريةغ
 11 830 12 429 تراكمات اإلجازات السنوية

 12 956 14 033 العودة إلى الوطن
 186 899 158 277 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 739 184 685 211 
 219 670 193 640  المجموع

 المحددة االستحقاقاتخطط  2-10-1

 .التالية المحددة االستحقاقاتطط تقدم اإليكاو لموظفيها وموظفيها السابقين خ -123
تقديم استحقاقات طبية بعد انتهاء الخدمة لموظفيها في شكل بالمنظمة  تلتزمخطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة:  124

الموظفون المتقاعدون وأزواجهم وأطفالهم المعالون والناجون مؤهلون و . استحقاقات الخدمات الطبيةأقساط تأمين لخطة 
، تدفع المنظمة حصة قدرها لوائحهاموظفي المنظمة و ل األساسي لنظامل وفقاً و التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة.  لتغطية

٪ من أقساط التأمين الطبي الشهري، بما في ذلك تغطية األزواج واألطفال المعالين، للمتقاعدين الذين تراكمت عليهم 50
 10في المائة من التكاليف للمتقاعدين الذين تراكمت عليهم  50تدفع المنظمة و عشر سنوات من الخدمة في الخطة. 
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سنوات  10ن م لديهم مشاركة أقلالمتقاعدون الذين و سنوات )بما في ذلك الفترة منذ التقاعد( من العضوية في الخطة. 
 .سنوات 10سنوات من المشاركة يدفعون قسط التأمين الكامل للفترة المتبقية حتى تصل إلى  5ولكن على األقل 

التأمين تقدم استحقاقات طبية وطب  ةخطة تأمين صحي ذاتي يه :(MBPالطبية ) الخدماتستحقاقات ال اإليكاو خطة 125
في جميع أنحاء العالم. كما يشارك في المخطط  بالتغطية الصحية األسنان للموظفين والمتقاعدين ومعاليهم المشمولين

 عد التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةيُ و دة األخرى العاملة في مونتريال. / متقاعدون من وكاالت األمم المتح ن موظفو 
(ASHI)  ًللموظفين، ويوفر للموظفين الذين يستوفون معايير األهلية  ُأنشئمن مخطط الضمان االجتماعي الذي  جزءا

موجب نظام التأمين الصحي طوال فترة تقاعدهم ب وفقًا لخطة استحقاقات الخدمات الطبية المحددة تغطية تأمينية مستمرة
 .نفسه كموظفين عاملين

ثالث  إداري  . وتعمل شركة "سيغنا" بصفتها طرف(Cigna) "سيغنا" الطبية االستحقاقات شركةُتدار الخطة من قبل و  -126
فعتها لإلدارة العامة للخطة وللفصل في المطالبات. وتقوم منظمة الطيران المدني الدولي بتسديد جميع المطالبات التي د

 لشركة.لتلك اشركة "سيغنا"، باإلضافة إلى دفعها رسومًا إدارية 
مبلغ مقطوع وتكاليف سفر الموظف وُمعاليه المؤهلين وشحن أمتعتهم ب منحة استحقاقات العودة إلى الوطن من وتتكّون  -127

ذلك اإلقامة خارج بلد  الشخصية. وبعد انتهاء الخدمة، يحق للموظفين الذين يستوفون بعض شروط األهلية، بما في
الجنسية في وقت نهاية الخدمة، الحصول على مبلغ مقطوع كمنحة للعودة إلى الوطن ُيحتسب على أساس مدة الخدمة، 

 ومستوى الراتب في وقت نهاية الخدمة.  وحالة اإلعالة
، ويمكن أن ةاإلقليمي والمكاتبئيسي يوًما من اإلجازة السنوية لجميع موظفي المقر الر  30بتوفير  والمنظمة ملزمة أيضاً  -128

. للموظفين المؤقتين( من اإلجازة السنوية المستحقة الدفع عند انتهاء الخدمة يوماً  18) يوماً  60عوا ما يصل إلى جمّ يُ 
اإلجازة السنوية أيام اإلجازات المتراكمة غير المستخدمة التي ُيتوقع تسويتها عن طريق مدفوعات نقدية  خصومتمثل و 

 .ظفين عند انتهاء خدمتهم في منظمة الطيران المدني الدوليللمو 
االستحقاقات على أساس البيانات الشخصية والخبرة السابقة. وتشمل األخرى  الموظفين استحقاقاتيكاو اإلوتحسب  -129

دمة. وهذه فيما يتعلق بإنهاء الخ فّنيالتعاون ال مشروعاتالتقديرية للعودة إلى الوطن واإلجازة السنوية لموظفي 
، بل الشروط لإليكاون األساسي واإلداري يغطيها النظاما ال فّنيالتعاون ال مشروعاتاالستحقاقات المتعلقة بموظفي 

 .فّنيالتعاون ال مشروعاتالمحددة في إطار 

 نتائج التقييم االكتواري  2-10-2

 :2020مقارنة لعام والحركات ال 2021وفيما يلي حركة خصوم استحقاقات الموظفين خالل سنة  -130

  
 رصيد

1/1/2021 
االستحقاقات 

 المدفوعة

 الخدمة الحالية
)صافي اشتراكات 

 الموظفين(
الخسائر/)المكاسب(  تكلفة الفائدة

 االكتوارية
 رصيد

31/12/2021 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 189 448 (1 994)  7 167  2 344 (36 243)  160 722  (ASHI)  التقاعدبعد  ما خطة

 868 13  818   159   821   (916) 986 12  اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

 -استحقاقات انتهاء الخدمة 
 العودة إلى الوطن

 14 993 (918)   978   179  1 636  16 868 

 - أخرى  استحقاقات موظفين
 ن و الخبراء الدولي

 2 243 (249)   188      2 182 

 640 193  (789 33) 682 2  154 9  (077 4) 670 219  المجموع الكلي
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 رصيد

1/1/2020 
االستحقاقات 

 المدفوعة

 الخدمة الحالية
)صافي اشتراكات 

 الموظفين(
الخسائر/)المكاسب(  تكلفة الفائدة

 االكتوارية
 رصيد

31/12/2020 

 بآالف الدوالرات الكندية  
 144 621 (2 176)  6 180  2 768  38 055  189 448  (ASHI)  ما بعد التقاعد خطة

 986 12  800 1  200   862   (287) 411 10  اإلجازة السنوية –انتهاء الخدمة 

 -استحقاقات انتهاء الخدمة 
 العودة إلى الوطن

 14 805 (581)  1 000   272 (503)  14 993 

 - أخرى  استحقاقات موظفين
 ن و الخبراء الدولي

 2 140 (155)   258      2 243 

 670 219 352 39  240 3  300 8  (199 3) 977 171  المجموع الكلي

 
 :2020و 2021لعامي ة كتوارياأل (المكاسب)فيما يلي التحليل المقارن للخسائر  -131

خطة ما بعد    2021التعديالت االكتوارية لعام 
 التقاعد

 اإلجازة
 السنوية

منحة العودة إلى 
 الوطن

 المجموع

 والرات الكنديةبآالف الد     
 377 3 477 2 1475 (575)    ( بسبب الخبرةالمكسبالخسارة )

( بسبب التغّيرات في المكسبالخسارة )
 االفتراضات الديموغرافية

      

 (191) 1 31 (223)      افتراضات ديموغرافية

( بسبب التغّيرات في المكسب) الخسارة
 االفتراضات المالية

      

  (35 579) (722) (857) (37 158) 

( بسبب التقلبات في أسعار المكسبالخسارة )
 صرف العمالت

      

  134 34 15 183 

        االستحقاقات( من التزامات المكسبإجمالي الخسارة )

 (789 33) 636 1 818 (243 36) 31/12/2021في المتراكمة 

خطة ما بعد    2020التعديالت االكتوارية لعام 
 دالتقاع

 اإلجازة
 السنوية

منحة العودة إلى 
 الوطن

 المجموع

 بآالف الدوالرات الكندية     
 462 4 (879) 271 1 070 4        ( بسبب الخبرةالمكسبالخسارة )

( بسبب التغّيرات في المكسبالخسارة )
 االفتراضات الديموغرافية

   18 004 1 (2) 18 003 

ي ( بسبب التغّيرات فالمكسب) الخسارة
 االفتراضات المالية

       

   18 402 752 687 19 841 

( بسبب التقلبات في أسعار المكسبالخسارة )
 صرف العمالت

       

   (2 421) (224) (309) (2 954) 

        االستحقاقات( من التزامات المكسبإجمالي الخسارة )

 352 39 (503) 800 1 055 38 31/12/2020في المتراكمة 
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ضافة باإل العودة إلى الوطنو السنوية  اإلجازاتاستحقاقات عن  ةالناتج ةكتوارياأل الخسائر/للمكاسبجمالية تبلغ القيمة اإل -132
وباستثناء تلك  بعد انتهاء الخدمة الصحي لى تكاليف الخدمات الجارية وتكلفة الفائدة التي تشمل استحقاقات التأمينإ

 2021كندي في عام  دوالر مليون  14,1 ما مجموعه ّملة على مشاريع التعاون الفني،الخاصة بالخبراء الدوليين المح
. وبلغت الخسارة االكتوارية التراكمية الدائم الصندوق  ضمن مصاريفدرج وتُ  (2020في عام  مليون دوالر كندي 12,6)

 2021تعويضها بحلول عام ، تم 2020مليون دوالر كندي في نهاية عام  72,8للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة 
، 2021مليون دوالر كندي. وفي نهاية عام  36,2مكاسب اكتوارية للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بقيمة بواسطة 
مليون دوالر كندي كعجز احتياطي  36,6الخدمة البالغة  الخسارة االكتوارية التراكمية للتأمين الصحي بعد انتهاء ُسّجلت

 .الدائمفي الصندوق 

 التأّثرتحليل  — استحقاقات الموظفين خصوم 2-10-3

يتأثر تقييم الخصوم بعد انتهاء الخدمة وغيرها من الخصوم طويلة األجل للموظفين بالتغيرات في االفتراضات الرئيسية و  -133
ة في معدل في المائ 1الجدول أدناه تأثير تغيير بنسبة  . ويبّينمثل معدالت اتجاه الخصم وتكاليف الرعاية الصحية

 .المحددة الخصومعلى صافي مبالغ التزامات  الواحدالخصم المعادل 

 في  ٪1زيادة بنسبة  
 معدل الخصم

في  ٪1تراجع بنسبة 
 معدل الخصم

 بآالف الدوالرات الكندية 
 (1 010) 831 تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدةاآلثار: 
 (43 079) 32 271 المتراكمةالتزام االستحقاقات اآلثار: 

 
النحو المبين ذلك على و طب األسنان، طب و االتجاهات المتعلقة باللحساسية لمعدالت ايرد في الجدول التالي تحليل  -134

 .)التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة( ما بعد التقاعد ة، فيما يتعلق بخط5-10-2في المالحظة 

 في  ٪1زيادة بنسبة  
 االتجاهاتمعدل 

 في ٪1ة تراجع بنسب
 االتجاهاتمعدل 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 (2 350) 3 293 تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدةاآلثار: 
 (28 842) 37 724 التزام االستحقاقات المتجمعةاآلثار: 

 

حو المبين في المالحظة الن ىعلوذلك ، تايلوفمعدل اجدول بافتراضات يرد في الجدول التالي تحليل الحساسية المتعلقة  -135
 ما بعد التقاعد. ة، فيما يتعلق بخط2-10-5

 جدولأبعد في سنة  
 الوفيات معدل

سنة أقرب في جدول 
 الوفياتمعدل 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 (447) 461 تكلفة الخدمات الجارية + تكلفة الفائدة

 (7 670) 7 906 التزام االستحقاقات المتجمعة
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 أصول الخطة، فإن اإليكاو ليست معرضة لمخاطر كبيرة من التغييرات في تقييم أصول الخطة. وجوددم نظرًا لع -136
، أضافت منظمة الطيران المدني الدولي فئة واحدة إلى خطة الطب وطب األسنان 2021تعديالت الخطة: خالل عام  -137

 .(Medicare) "ميديكير" للمتقاعدين في كندا مع برنامج

 لفة خالل الفترات الحالية والمستقبليةالتك 2-10-4

، دوالر كنديمليون  6,7إلى  2022لعام االستحقاقات المحددة  ةخطاإليكاو في مساهمة قيمة توقع أن تصل يُ  -138
 .2022عام إلى مدفوعات االستحقاقات المتوقعة ل استناداً تحددت هذه القيمة  قدلو 

 

 ما بعد التقاعد ةخط
)التأمين الصحي 

 هاء الخدمة(بعد انت

 –انتهاء الخدمة 
 اإلجازات
 السنوية

 –انتهاء الخدمة  منح
 المجموع لى الوطنإالعودة 

 بآالف الدوالرات الكندية 
المتوقعة خالل عام  التكاليف
2022 

445 2 439 1 835 2 719 6  

3 828 918 916 1 994 2021التكاليف الحالية لعام   
3 044 581 287 2 176 2020التكاليف الحالية لعام   

 
الجدول أعاله في التدفق النقدي السنوي المتعلق بالتزامات استحقاقات الموظفين هذه وتقتصر ُأدرجت التكاليف الواردة في  -139

للمسؤول في المائة من استحقاقات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة المستحقة  50على دفع حصة اإليكاو البالغة 
المنح والسفر وشحن ) والمدفوعات الفعلية لإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن ت الخدمات الطبيةاإلداري لخطة استحقاقا

 والممولةل التكاليف السنوية من الميزانية العادية للمنظمة موّ وتُ . األمتعة الشخصية( مستحقة الدفع عند انتهاء الخدمة
قد يتأثر التدفق النقدي بعدد أعلى من المعتاد . و األعضاء في المقام األول من االشتراكات المقررة التي تدفعها الدول

لمسؤول اإلداري لخطة استحقاقات افي سنة معينة وتعديل في قسط التأمين كما يحسبه  حاالت إنهاء الخدمةمن 
 .(MBP) الخدمات الطبية

 متوسط مدة الخدمة المتبقية المتوقعة حتى تقاعد الموظفين العاملين: -140

  2021 2020 
 سنوات 10,39 سنوات 10,26 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 سنوات 8,92 سنوات 8,84 اإلجازة السنوية
 سنوات 7,28 سنوات 7,11 العودة إلى الوطنمنحة 

 :معنية وفيما يلي موعد استحقاق كل خطة -141

  2021 2020 
 سنة 22,2 سنة 21,8 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 سنوات 9,4 سنوات 9,2 السنويةاإلجازة 
 سنوات 7,5 سنوات 7,1 العودة إلى الوطنمنحة 
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 ةكتوارياالفتراضات واألساليب األ  2-10-5

 العودةمستقلون الخصوم الناشئة عن استحقاقات نهاية الخدمة واإلجازة السنوية واستحقاقات ال المهنيون  كتواريون االيحدد  -142
المذكورة أعاله  هذه الموظفين ومعونات استحقاقات وُحددت. ن الصحي بعد نهاية الخدمةإلى الوطن واستحقاقات التأمي

 .اإلداري  موظفي اإليكاو بنظامللموظفين في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية المشمولين 
ون في تقييم نهاية تواريكفي كل سنة باستعراض واختيار االفتراضات واألساليب التي سيستخدمها الخبراء األيكاو اإلتقوم  -143

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  ارالمالية وفقًا للمعي
استخدام االفتراضات واالساليب الرئيسية لتحديد قيمة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة والتزامات استحقاقات  تمّ و 

  .31/12/2021في يكاو اإلاصة بالخ الموظفين المتعلقة بانتهاء الخدمة

 فتراضات المستخدمة في إطار خطة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةاال

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.
على أساس معدالت السندات الحكومية المركبة  والتمويل المحاسبة ألغراض ٪1,75 ر الخصمسع

 ما بعد التوظيف خصومعلى أساس عملة  المرجحةبالدوالر الكندي والدوالر األمريكي 
على أساس سعر السندات الحكومية  31/12/2020في التقييم الذي ُأجري في  1,2٪)

 (.بالدوالر الكندي فقط
التكاليف  تت اتجاهامعدال

 الطبية والمتعلقة بطب األسنان
 ٪7,5الرعاية الصحية من متطلبات تتراوح الزيادات المفترضة في األدوية وغيرها من 

ت غسنة، وبل 20( خالل فترة 31/12/2020 تقييم في %3,5إلى  %8) ٪3,85إلى 
 (.31/12/2020في  ٪ 3,5 سنة ) 20خالل  ٪3,5طب األسنان لالزيادة السنوية 

 ال ينطبق. العائدات المتوقعة من األصول
عام  تقييم دوالر كندي في 1,278دوالر كندي ) 1,281دوالر أمريكي مقابل  1,00 سعر الصرف المستخدم

2020.) 
تكاليف المطالبات الطبية 

 والمتعلقة بطب األسنان
للشخص الواحد ، فإن متوسط التكاليف السنوية لمتقاعدي اإليكاوتجربة الحالية الحسب 

ألف دوالر كندي في عام  2,7) ألف دوالر كندي بالنسبة لألدوية 2,5تبلغ  60في سن 
 0,4) األسنانألف دوالر كندي لطب  1,6ألف دوالر كندي إلى  0,4ن ا بيوم (،2020

ألف دوالر كندي  0,6ن ا بيوم(، 2020ألف دوالر في عام  1,7إلى  ألف دوالر كندي
ألف دوالر كندي إلى  0,6) كندي لخدمات الرعاية الصحية األخرى آالف دوالر  7,6إلى 
 .(2020ألف دوالر كندي في عام  7,6

تغير التكاليف الطبية وتكاليف 
 طب األسنان حسب السن

 زيادة سنوية مفترضة:
  في  ٪0نزواًل حتى  59إلى  40في سن  ٪5,8 منألدوية في كندا اتكلفة تتراوح

 . (2020عام  عن تغيير بدون ) وما فوق  85سن 
  في  ٪0,75نزواًل حتى  59حتى سن  ٪2,0وبالنسبة للرعاية الصحية في كندا، من

 . (2020عام بدون تغيير عن ) فما فوق  85سن 
  في  ٪0نزواًل حتى  40في سن  ٪2,7بين  الرعاية الصحية خارج كندا فتتراوحأما

 . (2020عام بدون تغيير عن ) فما فوق  90سن 
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 في السنة ٪0,5فنفترص أنها تتناقص بنسبة  ،ية الصحية لألسنانوفيما يخص الرعا 
 . (2020عام بدون تغيير عن )

  الطبية خطة البالنسبة لألشخاص الذين تشملهم  65خفض تكاليف األدوية في سن و
 .(2020عام بدون تغيير عن ) ٪65 هو عامة في كندا،ال

في الشهر، دوالرًا أمريكيًا لكل شهادة  31,60هو  2021عام  لألشهر الثالثة األولى من التكاليف اإلدارية السنوية
دوالرًا أمريكيًا  27,28)السنة األولى(:  31/3/2022إلى  1/4/2021إذن: أ( من 

 27,83)السنة الثانية(:  31/3/2023إلى  1/4/2022شهريًا، لكل شهادة، و ب( من 
)السنة  31/3/2024إلى  1/4/2023دوالرًا أمريكيًا في الشهر، لكل شهادة، و ج( من 

 31/3/2025إلى  1/4/2024من د( و  ،، لكل شهادة دوالرًا أمريكياً  28,39الثالثة(: 
(. 2020في عام  32,22، لكل شهادة )شهرياً  دوالرًا أمريكياً  28,96)السنة الرابعة(: 

 (.2020في المئة في عام  2في المئة في السنة ) 2,5ويبلغ معدل التضخم 
في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في المرجح بين المشاركين جدول معدل الوفيات  وفياتجدول معدل ال

 .2017األمم المتحدة لعام 
لعام تختلف افتراضات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  الخطة االنسحاب منمعدالت 

 .2019وذلك اعتبارًا من  حسب فئة الخدمات العامة مقابل الفئة الفنية 2021
لعام تختلف افتراضات الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  سن التقاعد

 .2019حسب فئة الخدمات العامة مقابل الفئة الفنية وذلك اعتبارًا من  2021
ت أصغر سنًا من أزواجهن (. ُيفترض أن تكون الزوجا2020في عام  ٪60) ٪60 تغطية الم ـعالين عند التقاعد

 أطفال في األسرة الواحدة في سن التقاعد. البخمس سنوات. 
 االفتراضات المستخدمة في استحقاقات اإلجازة السنوية والعودة إلى الوطن:

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

على أساس سعر السندات الحكومية بالدوالر  (2020في عام  ٪ 1,2في السنة ) ٪1,75 معدل الخصم
 الكندي.

 سنويًا. ٪2.50 زيادة الرواتب
صافي االستحقاق في رصيد 

 اإلجازة السنوية
ثر، سنة من الخدمة وأك 35للسنوات البالغة )صفر(  0إلى أيام خالل السنة األولى  8من 

 كحد أقصى. اً يوم 60حتى 
بسبب  االنسحاب من الخطة

 المغادرة الطوعية
 (.2020في عام  10٪) 10٪

نقل المتاع عند العودة إلى 
 الوطن

  األهليةمن ذوي  ةسر أفراد أ هدوالر أمريكي لكل موظف معألف  18
ليس لكل موظف  ألف دوالر أمريكي 13(، و2020في عام  والر أمريكيألف د 18,9)
 .(2020ألف دوالر أمريكي في عام  13,7) األهليةمن ذوي أسرة  فرادعه أم
 لكل سنة تالية.  ٪2,50 ةبنسبزيادة سنوية و 

 آالف دوالر 6) للسنة ٪2,5آالف دوالر كندي للموظف مع زيادة سنوية بنسبة  7,1 تكاليف السفر
 .(2020كندي لكل موظف في عام 
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من سعر السندات الحكومية الكندية وسعر السندات الحكومية  خليطاً  2021في عام  تستخدم منظمة الطيران المدني -144
الحصة  ُيبّيناألمريكية لخصم االلتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة. ويتم ترجيح معدل الخصم المركب 

لة منظمة الطيران المدني الدولي، أن استخدام ما بعد انتهاء الخدمة لكل عملة. وتقرر، في حا استحقاقاتالنسبية اللتزامات 
من المعيار المحاسبي  85بعملة االلتزامات مناسب لألسباب المنصوص عليها في الفقرة  المرجحةأسعار السندات الحكومية 

حدة من المعايير المحاسبية للقطاع العام، وبسبب وجود سوق عميق للسندات الحكومية في كل من كندا والواليات المت 39
األمريكية. وواصلت منظمة الطيران المدني الدولي استخدام سعر السندات الحكومية الكندية لخصم االلتزامات المتعلقة 

تحديدًا و بالدوالر الكندي.  في المقام األول محسوبةباإلجازة السنوية واستحقاقات اإلعادة إلى الوطن حيث إن هذه االلتزامات 
  بما يلي: اإليكاو قامت

  َّدت معدالت الخصم اللتزام االستحقاقات المحددة )الخصوم الخاصة بالخدمات في الماضي( باالستناد إلى حد
 نهج منحنى العائد؛

  دت تكاليف الخدمة )الخصوم من التي يتوقع كسبها السنة المقبلة( والفائدة عن الخصوم،  االستحقاقاتحدَّ
 حقاقات المحددة(.باستخدام ذات معدالت الخصم التي أعدت اللتزام االست

ات هلمعدالت االتجاأحدث استقصاء إلى  ةشار ات( مع اإلهالزيادات المفترضة في التكاليف الطبية )معدالت االتجا ُتختار -145
لخطط بالدى األمم المتحدة المتعلقة  يكاو، واالفتراضات االقتصاديةن لدى اإلو كتواريلخبراء األا التي أعدها الطبية العالمية

 الطويل. دوم في األجل ن تأتوقع لمتقاعدين والزيادات التي يُ الطبية ل

هذه تتحدد . و بعد انتهاء الخدمة مين الصحيأالت خطة تشكل التكاليف الطبية أحد االفتراضات الرئيسية لتقييمو  -146
يخية، والتعديالت ات الطبية التار 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

التالية لتاريخ التقييم  ةإلى السنمقّومة ، كمتوسط إلى ما متوسطه ثالث سنوات من المطالباتلخدمة الصحي بعد انتهاء ا
التكلفة السنوية للفرد تجربة  وُتبّين في تاريخ التقييم. الدوالر الكنديفوري للدوالر األمريكي/الصرف الإلى سعر ُمعّدلة و 

 بنسبة المعدلة 31/10/2021نوفمبر إلى  28لمطالبات من المطالبات، بناًء على دراسة اشأن اإليكاو الخاصة ب
. وجرت 31/10/2021إلى  1/11/2019المختارة. وبسبب فيروس كورونا، تأثرت المطالبات من  اتمعدالت االتجاه

 تسوية المطالبات عن هذه الفترة على اساس قاعدة بيانات الخبير االكتواري للمطالبات.

. في المائة %2,5 هو على الرسوم اإلدارية المدفوعة لمدير الخطة في تقييم السنوات السابقةمعدل التضخم المنطبق  إن -147
 ،قد اعتمدت اإليكاو معدل التضخم هذا الذي استحدثه الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةلو 

لألمم  التابع خدمة بموجب نهج التقييم المنسقعلى خطط التأمين الصحي بعد نهاية ال المطّبقةاالفتراضات  مع اتساقاً 
 .المتحدة

وظلت جميع االفتراضات االقتصادية الرئيسية األخرى على حالها مقارنة باالفتراضات التي تمخض عنها تقييم السنة  -148
م. وُيستخدم وبالرغم من أن سعر الصرف ال يشكل افتراضا في حد ذاته، إال أنه يؤدي دورا رئيسيا في التقيي. السابقة

لتحويل تكاليف عالج طب األسنان من الدوالر  31/12/2021سعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة حتى 
األمريكي إلى الدوالر الكندي. وبالمثل ُيستخدم سعر الصرف لتحويل الرواتب إلى الدوالر الكندي بالنسبة لمنحة العودة 

 .تقييم أي توقعات لتغيير مقبل في أسعار الصرف هذهإلى الوطن واإلجازة السنوية. وال يتضمن ال

التغيير السكاني مع مرور  ُتبّينعالوة على االفتراضات االقتصادية، يستند التقييم إلى الفرضيات الديموغرافية التي  -149
ين الصحي ، اعتمدت اإليكاو جدول الوفيات للعدد المرجح للمشاركين في التأم31/12/2021الزمن. وبالنسبة لتقييم 

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

ونظرًا للتأثير الحاد لفيروس كورونا على المطالبات خالل  .2019جد في عام تبعد تفشي فيروس كورونا المس عالمية
لتطبيع تأثيرها. ويعتمد  مختارةتجربة المطالبات المستخدمة لتحديد التكاليف الطبية في أشهر  ُعدلت، 2020عام 

 AON) "أون" الكندية شركةو االكتواري،  اإليكاو أجراها خبير بشأن فيروس كورونافيروس كورونا على دراسة بتعديل ال
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Canada) ،أون" الكندية . وتستخدم شركة وهي مقصورة على اإليكاو فقط"(AON Canada)  الخبرة المكتسبة من شركة
طيران كندية كبيرة لتتبع تطور المطالبات الطبية خالل األشهر المتأثرة بفيروس كورونا. ومع هذه الدراسة، تعّدل شركة 

AON  شبه الطبي، والرعاية البصرية، والطبية األخرى( إلى  العالجحسب الفئة )أي األدوية، و المطالبات مقّسمة
 ."المستوى العادي" باستخدام عوامل التطبيع

 (MBP) استحقاقات الخدمات الطبيةخطة على أنماط االختيار المحدثة. وسيختار أعضاء  2021يعتمد تقييم عام  -150
 8و ،2للفئة  في المائة 17، و1للفئة  المائةفي  75احتماالت تصل إلى مع  5الفئة  أو 4لفئة أو ا 2 أو الفئة 1 الفئة

 .وقت التقاعدفي (، 2020في المئة في عام  8في المئة و 17في المئة و 75) 3للفئة في المائة 

تشهد  قييم السابق. ولموظلت جميع االفتراضات الديموغرافية الرئيسية األخرى على حالها مقارنة بتلك المستخدمة في الت -151
أي تغيير عن تلك المستخدمة في التقييم السابق. كما ظلت البنود الرئيسية  ياألساليب االكتوارية في التقييم الحالع يجم

 .للخطة متسقة مع مثيالتها في التقييم السابق
 تمويل مسؤولية استحقاقات الموظفين 2-10-6

في الوقت . و صندوق استحقاقات الموظفين طويلة األجلطة محتفظ بها في الخطة غير ممّولة وال توجد أصول للخ -152
". المرتبط بالدخلمول النفقات المتعلقة بدعم المنظمة للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة على أساس "الدفع الحاضر، تُ 

التأمين الطبي للمتقاعدين  التزام التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة القيمة الحالية لنصيب المنظمة من تكاليف ويمثل
، 31/12/2021من  اعتباراً . و واستحقاقات ما بعد التقاعد المتراكمة حتى اآلن على الموظفين العاملين من خالل خدمتهم

الدورة ( بعد موافقة 31/12/2020مليون دوالر كندي في 1,5) الدائممليون دوالر كندي في الصندوق  1,5النقد البالغ  يرد
على التمويل األولي للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة باستخدام الفائض النقدي لعام  العمومية لجمعيةالثين لالسابعة والث

مع المنظمات المشاركة األخرى العاملة في مونتريال وبما أن  ُتجمعال  الدائممساهمات في الصندوق حيث أن الو . 2009
هي خطة بعد انتهاء الخدمة  خطة اإليكاو للتأمين الصحي جميع ، فإن" للالمرتبط بالدخلعلى أساس "الدفع  ممّولةالخطة 
 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 39لمعيار ل اً مل واحد وفقرب ع

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 2-10-7

بأنه يجب أن يكون لمجلس المعاشات التقاعدية  األمم المتحدةالمشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي تفيد لوائح الصندوق  -153
تقييم أكتواري يجريه للصندوق الخبير االستشاري األكتواري مرة على األقل كل ثالث سنوات. ودأب مجلس المعاشات 

للتقييم التقاعدية على إجراء تقييم أكتواري كل سنتين باستخدام طريقة حاصل المجموعة المفتوحة. والهدف األساسي 
 .األكتواري هو تحديد ما إذا كانت األصول الحالية والتقديرية المستقبلية لصندوق المعاشات التقاعدية ستكفي للوفاء بالتزاماته

جمعية العامة لألمم المتحدة، حدده التبها بمعدل  ةالصندوق من المساهمة المكلفتجاه يكاو المالي لإللتزام االويتألف  -154
من  أي حصةإلى جانب  (للمنظمات األعضاء، ٪15.8و للمشاركين ٪7.9قت الحالي في نسبة ويتمثل في الو )

في حال  فقطهذه  كتواري وتسدد مدفوعات العجز األ لصندوق.لوائح امن  26 المادةبموجب  كتواري مدفوعات العجز األ
استنادًا  كتواري دفوعات العجز األ، وذلك بعد أن تقرر وجود حاجة لم26تطبيق 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  .31/12/2021 إعتبارًا منحاليًا إجراء التقييم  ويجري ، 31/12/2019في  أكتواري  تقييمآخر تم االنتهاء من  -155
 . 2021إلعداد بياناته المالية لعام  31/12/2020إلى  31/12/2019استعان الصندوق ببيانات المشاركة اعتبارا من 

ة، كتوارية بالمقارنة مع الخصوم األيكتوار نسبة ممولة من األصول األ عن 31/7/2019اعتبارا من  كتواري األ التقييمأسفر  -156
ُأخذ  عندما %107,1 وكانت نسبة التمويل. ٪144,4 على افتراض عدم إجراء تسويات للمعاشات التقاعدية مستقباًل، تبلغ

 النظام الحالي لتسويات المعاشات التقاعدية بعين االعتبار.
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، لمدفوعات 31/12/2019حاجة، اعتبارًا من ال أنه  كتواري ألة للصندوق، استنتج الخبير اكتواريالكفاية األ تقييمبعد  -157
ة لجميع كتوارية لألصول فاقت القيمة األكتواريإذ أن القيمة األ ،لصندوق ا لوائحمن  26بموجب المادة  كتواري العجز األ

ألكتوارية لجميع القيمة ا 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  -158
ن مدفوعات العجز المطلوبة من كل منظمه عضو إ، فت التقاعدية لموظفي األمم المتحدةلصندوق المشترك للمعاشال

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

أمريكي، أسهمت اإليكاو فيها  دوالر ماليين 7 993,1 مبلغ (2020و 2019و 2018خالل السنوات الثالث السابقة )
 .٪0,75بنسبة 

 لصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةليكاو اإلالتي دفعتها ، بلغت االشتراكات 2021سنة  وفي -159
 مليون  26,7عادل أو ما يمليون دوالر أمريكي 19,9مليون دوالر كندي )25,4ما يعادل أو مليون دوالر أمريكي،  20,2

 .ذاته على المستوى  2022 في عام المستحقة ومن المتوقع أن تكون االشتراكات. (2020في عام  دوالر كندي
من مجلس صندوق المعاشات ة مؤكدة توصي ىالمتحدة بناء علالصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم  ةعضويتتقرر  -160

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

ري مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات مراجعة سنوية للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم يج -161
. وينشر الصندوق تقارير ربع والجمعية العامة لألمم المتحدة لى مجلس الصندوق إالمراجعة السنوي  المتحدة ويقدم تقرير

نترنت ارير بزيارة موقع الصندوق المشترك المذكور على اإليمكن االطالع على هذه التق، و سنوية عن استثماراته
www.unjspf.org. 

 ةبموجب عقود الخدم للعاملينترتيبات الضمان االجتماعي  2-10-8

أن  غير .م والشروط المحليةعلى أساس األحكا االجتماعيعقود الخدمة التمتع بالضمان بموجب يكاو اإل للعاملين فييحّق  -162
ترتيبات التأمين االجتماعي  فيول دخاالجتماعي بموجب عقود الخدمة. ويمكن الللضمان ضع أي ترتيبات عالمية ت لميكاو اإل

خاص االجتماعي 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 ان ضم. ويعتبر توفير بالموظف

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

 اتالخدم والحكومات مقدمة الحكومات المتعاقدةمستحقات  :11-2المالحظة 

بتحصيلها بالنيابة عن الحكومات مقدمة الخدمات يكاو اإلمن الحكومات المتعاقدة تقوم  مقررةتشمل المستحقات مبالغ  -163
ينبغي تحويلها إلى الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة و الدنمارك وآيسلندا،  معالتمويل المشترك  يبموجب اتفاق

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

http://www.unjspf.org/
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 (المتراكمصافي العجز صافي األصول ) :12-2المالحظة 
هي الفائدة المتبقية في ة الختامياألرصدة . واحتياطات المنظمة في آخر السنة المتراكمالعجز يتضمن صول ألصافي اإن  -164

  .واالحتياطات في البيان الثالث المتراكمتظهر التغييرات في العجز و بعد اقتطاع جميع خصومها. يكاو اإلالعائدة الى األصول 
 من:حتياطات الاتتألف  -165

 2021 2020 
 بآالف الدوالرات الكندية 

   النشاطات العادية
 22 388 31 068 (8مساالعتمادات المرحلة )البيان الخا

 االحتياطي التشغيلي )البيان الخامس(
 عجز االحتياطي من فارق سعر الصرف غير المحقق

942 10 
(327 6) 

100 11 
(594 3) 

المكاسب/)الخسائر( األكتوارية المتراكمة المتعلقة باستحقاقات 
 (2-10-2التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة )المالحظة 

(558 36) (801 72) 

 5 903 4 771 االحتياطي التشغيلي للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات
 4 167 7 823 الفائض المقيد للصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

 237 232 المبالغ المدخرة في صندوق الحوافز
 295 8 (944 28) 

 9 19 نشاطات مشروعات التعاون الفّني
 (28 935) 8 314 المجموع

طروحة في سعر الصرف مفروق ير المحققة أرباح وخسائر غير محققة على األصول و للفروق غعجز االحتياطي يمّثل ال -166
 تحقيق األصول الموازية.انتظارًا ل جانباً 

 في االحتياطي التشغيلي للصندوق ( 2020مليون دوالر كندي في عام  5,9) مليون دوالر كندي 4,8رصيد قدره ُأدرج  -167
 .C-DEC 190/5 وقرار المجلس الماليمن النظام  3-7 للمادة وفقاً  يراداتاإلالفرعي لتحقيق 

 مبلغًا قدره لصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات ، يشمل الفائض المقيد ل34-40العمومية إلى قرار الجمعية  ةشار باإل -168
والر كندي الذي يدفع مرة واحدة د مليون  7من مبلغ  متبقياً  (2020)مليون دوالر كندي في عام  دوالر كنديمليون  1,6

دوالر  مليون  2,6، عالوة على مبلغ آخر قدره 2022-2020ة يللفترة الثالثالبرنامج العادي ميزانية لتمويل  والمخصص
؛ إلى جانب الصناديق الجانبية الجاريةالخاصة ُخصص للمشروعات  (2020مليون دوالر كندي في عام  4,7) كندي

 .لميزانية نتيجة للجائحةللحماية من مخاطر عجز ا

تسوية الترجمة من الدوالر األمريكي إلى الدوالر الكندي إلبراز  فّنيالتعاون ال مشروعاتوتتضمن احتياطيات أنشطة  -169
 . )الدوالر الكندي( عملة اإلبالغب فّنيالتعاون ال مشروعاتأنشطة 

 : اإليرادات والنفقات3حظة الالم
 عينيةال –: التبرعات 1-3المالحظة: 

 من جهة والصين والسنغال، وتايلند والمكسيك كومات كندا، ومصر، وفرنسا، وبيرووبموجب اتفاقات منفصلة بين ح -170
 ، تتعهد هذه الحكومات بتحمل جميع أو جزء من تكاليف إيجار المباني الواقعة في بلدانها.من جهة أخرى  والمنظمة

                                                           
مليون دوالر  13,5بمبلغ  2022مليون دوالر كندي وترحيل االعتمادات غير المســــــــــــــتخدمة إلى عام  17,6بمبلغ  2021تتألف من التزامات عام   8

 مليون دوالر كندي. 31,1كندي، بما مجموعه 
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 التشغيل العامة. نفقاتفي ات العينية في اإليرادات و وتسجل القيمة العادلة المقدرة لهذه االشتراك

ألنشطة العادية على أساس عقود االيجار أو حسب قسم اوفيما يلي القيمة العادلة التقديرية لالشتراكات العينية المقدمة ل -171
 القيمة السوقية التقديرية عندما ال يكون هناك أي عقد لإليجار:

 2021 2020 
 الكنديةبآالف الدوالرات  

 24 773 22 872 كندا
 137 142 مصر
 783 779 فرنسا
 842 404 بيرو

 336 327 السنغال
 2 502 2 300 تايلند

 824 26 373 29 

 اإليكاو دون إيجارإلى  ،(Maison de l’OACI) "بيت اإليكاو" الرئيسي، الخاص بالمقر ىتقدم الحكومة الكندية المبن -172
 من تكاليف التشغيل والصيانة فضالً  ٪80وتتحمل ، 20/11/2036وحتى  1/12/2016من بدءًا ، عاماً  20لمدة 
 مليون  2المقدمة من كندا الواردة أعاله مبلغا يعادل  العينيةتتضمن المساهمة كما . العقاريةمن الضرائب  ٪100عن 

 (Bell Tower) "بيل"برج في ( من حكومة كيبيك لتوفير المباني 2020 في عام والر كنديد مليون  1,8) دوالر كندي
 .فّنيإلدارة التعاون الم ال والمقدّ ـفي مونتري

بيجين  حكومة المكسيك مساهمة نقدية إليجار المكتب اإلقليمي فيو  (CAACلصين )في االطيران المدني  إدارة قّدمت كما -173
الطيران المدني  إدارةمن  دوالر كنديون ملي 0,3مبلغ  2021المساهمة في عام  وبلغتمدينة مكسيكو.  والمكتب اإلقليمي في

مليون دوالر كندي في عام  0,4مليون دوالر كندي و 0,3حكومة المكسيك، )مليون دوالر كندي من  0,5ولصين في ا
 .في بيان األداء المالي في اإليرادات وُأدرج هذا المبلغ (2020

 مليون  9,2وُتقّدر قيمة هذه المساهمات بمبلغ طة العادية. لألنش مجاناً خدمات الموظفين والسفر  الدول أيضاً  موتقدّ  -174
في بيان  تردألغراض إعالمية ولم  وهي مقدمة (2020دوالر كندي في عام  مليون  8,6) 2021دوالر كندي في عام 

 .األداء المالي
وشمال األطلنطي في المئة من ممتلكات المكتب اإلقليمي ألوروبا  46وتمتلك منظمة الطيران المدني الدولي  -175

(EURNAT) في المئة من الممتلكات لعقد إيجار  54النسبة المتبقية البالغة تخضع  في باريس والتي تم استهالكها بالكامل، و
يمثل مساهمة عينية من حكومة فرنسا. وتخضع المباني األخرى التي تشغلها اإليكاو لعقود إيجار تشغيلية أو عقود  إسميتمويلي 

 .6وضحة في المالحظة رقم إيجار إسمية م

 : اإليرادات 2-3المالحظة 

تلك التي نّفذت خالل  فّنيالتعاون ال مشروعاتيتضمن المصدر الرئيسي لاليرادات المدونة خالل السنة االشتراكات ل -176
 واالشتراكات المقررة.  والجدول )ج(( 3-5)انظر المالحظة  السنة

االيرادات المدونة خالل  إجمالي وتضمن .أساساً ت المشاريع بالدوالر األمريكي في اتفاقا تحصيل االشتراكات ويجري  -177
 يلي: السنة ما
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  2021 2020 
 بآالف الدوالرات الكندية  

 150 71 786 69 الصندوق االئتماني و  الخدمات اإلدارية اتفاقات

 666 2 476 2 دليل المفاتيح العامة

 053 1 077 1 اخدمات مشتريات الطيران المدني وغيره

 869 74 339 73 المجموع:

وُتفرض االشتراكات المقررة جزئيًا بالدوالر الكندي ودوالر الواليات المتحدة لتمويل جزء كبير من االعتمادات. وتتكون  -178
 اإليرادات المعترف بها خالل السنة على النحو التالي:

 
 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 91 970 95 577 دول حسبما قررتها الجمعية العموميةاشتراكات ال

 (12)  التسوية بالنسبة لصندوق رأس المال العامل
 9 946 9 672 فروق أسعار الصرف *

الخصم المتراكم على المستحقات طويلة من ( نقص)زيادة/
 1 145 (2 812) األجل

 103 049 102 437 المجموع

وجمهورية  2017إلى اإليكاو في  تن دولتين عضوين جديدتين )توفالو التي انضمنافية مضمع تحصيل االشتراكات اإل *
يين دوالر أمريكي في مال 8وق رأس المال العامل، تجاوز رصيد هذا الصندوق د( في صن2019الدومينيكان في عام 

 ماليين دوالر أمريكي. 8لى )بداية الفترة الثالثية الجديدة( إلعادة الرصيد إ 2020عام وأجريت تسوية في  .2019نهاية 
المستخدم الصرف درجة في الميزانية بسعر مقررة المُ الاالشتراكات بين  ة )سلبية(يجابيإ تمثل فروق أسعار الصرف فروقاً  **

 المقررة.االشتراكات وسعر الصرف المعمول به في األمم المتحدة عند تحصيل  في الميزانية

 :لتحقيق اإليرادات فيما يلي تفاصيل األنشطة األخرى  -179

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 5 304 5 678 التدريب/عمليات التقييم والدورات ورسوم العضوية

 4 465 3 842 مبيعات المطبوعات وخدمات الطباعة
 2 832 2 602 خدمات الوفود

 2 618 2 556 رسوم تراخيص البضائع الخطرة

 1 467 1 472 إتاوات المطبوعات 

 391 523 المواقع الشبكية والمنتجات اإللكترونية الرقمية
  990 1 076 رسم االشتراكرسم االستخدام/

 634 642 منح التراخيص 

 313 384 األحداث والندوات بما في ذلك الرعاية 

 200 149 مبيعات السوق الحرة

 72 66 الدوريات/مبيعات اإلعالنات ذات المحتوى الرقمي

 347 436 أنشطة أخرى 

 19 633 19 426 المجموع 
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والتدريب، حيث تم إلغاء أو  الفّعاليات وخاصة، السنة طوال كان للجائحة أثر سلبي على األنشطة األخرى المدرة للدخل -180
 االفتراضية. بدورات التدريب أساساً  تتمالحضورية. وكانت اإليرادات من التدريب  الفّعالياتتأجيل كل 

رادات من المساهمات الطوعية التبرعات غير المشروطة المدفوعة نقدا واإليرادات التدريجية المقيدة كتبرعات تشمل اإلي -181
مشروطة، بينما يجري تنفيذ المشاريع والوفاء بالشروط. وُيعزى النقص الحاد إلى تدني المستوى العام لالشتراكات بعد 

حق المتبرع ال وُيسجل للمشاريع بسبب القيود المقترنة بالجائحة. تفشي الجائحة فضال عن تأجيل بعض األنشطة التنفيذية
إعادة بيان  وجرت. 2020و 2021به الستخدام المباني كإيرادات مقابلة للقيمة اإليجارية العادلة المكافئة في عامي 

 .9المالحظة رقم  وانظرهذا التغيير في السياسة المحاسبية.  لكي يبّين 2020مبلغ عام 
 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 13 987 6 979 التبرعات

 29 373 26 824 المباني - ستخدامالحق المتبرع به لال
 43 360 33 803 المجموع

 

 وتشمل اإليرادات األخرى ما يلي: -182

 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 1 855 148 الصرف* أسعارأرباح 

 1 235 1 150 رسوم الخدمات
 798 451 **من الفوائد إيرادات

 529 468 إيرادات أخرى 
 4 417 2 217 المجموع

 مدّونةالتي كانت تقييم األصول والخصوم بالدوالر الكندي  ةعادالناتجة عن إ  ةيجابياإل بالفروق  الصرف أساساً  سعراألرباح من تتعلق  *
 بعمالت أخرى.في األصل 

 مشروعات) بأموال غير مملوكة مرتبط (2020مليون دوالر كندي في عام  1,7) كندي دوالر مليون  0,5ال تشمل إيرادات الفوائد مبلغ  **
صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية وكإيرادات من الرسوم اإلدارية العامة في  مسبقةمقبوضات ك مدّونة األنه (أساساً  فّنيالتعاون ال
 والتشغيلية.

نتيجة للسياسة ( 1-2الفائدة )مفصل في المالحظة  أسعارفوائد بسبب انخفاض ال إيراداتانخفاض حاد في  ولقد حدث -183
 .المركزية استجابة للجائحة المصارفالنقدية التي نفذتها معظم 

 : النفقات3-3المالحظة 
 وموظفي المشاريع واستحقاقات العاملينرواتب ال :3-3-1

 اتطار اتفاقإن والخبراء العاملين في يالخبراء الميدانياًل عن فضالمنظمة ب المدفوعة للعاملينجور تتضمن الرواتب األ -184
مثل المستحقات التي تتحملها المنظمة  العاملينمستحقات  وتشمل .فّنيالتعاون ال مشروعاتالتشغيلية لتنفيذ  المساعدة

تحقاقات نهاية الخدمة ت واسللقيام 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 اليخالل مشاريع بناء القدرات في إطار التعاون الفني للموظفين المع
ًا للمبادئ التوجيهية واإلجراءات التي أعدتها إدارة التعاون الفني بما يكفل إسهام هؤالء الموظفين الموظفين المحليين وفق

 .المشروعاتلوثائق ذات الصلة بنواتج طبقًا ل
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 2021 2020 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 114 994 116 497 العاملون من فئة الخدمات العامة والفئة الفنية
 15 406 14 147 ن والعاملون بموجب عقودالعاملون االستشاريو 

 2 854 2 582 التعاون الفني الميدانيون الدوليون مشاريع خبراء 
 5 817 5 638 التعاون الفني للمساعدة التشغيلية مشاريع خبراء 

 17 530 15 904 الفنيون الوطنيون  –موظفو المشاريع 
 1 604 1 716 الدعم اإلداري الوطني –موظفو المشاريع 

 899 862 غيرهم
 159 104 157 346 المجموع

 
  واللوازم والمواد االستهالكية العقود من الباطن :3-3-2

واتفاقات الخدمات االدارية وخدمات مشتريات الطيران  االئتمانيةذه النفقات المشتريات والخدمات المتعلقة بالصناديق هتتضمن  -185
 .فّنيالتعاون ال مشروعاتطار نشاطات إي فمجموعة أدوات التنفيذ  مشروعاتالمدني و 

 ةنفقات التشغيل العام :3-3-3
 ما يلي:نفقات التشغيل العامة بشكل رئيسي  تتضمن -186

 
 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 

 29 373 26 824 المباني –المساهمات العينية 
 4 330 2 738 إيجار وصيانة المباني

وبرمجيات تكنولوجيا صيانة ومشتريات تجهيزات 
 3 264 3 096 المعلومات

 2 898 5 564 خدمات االستعانة بمصادر خارجية

 0 3 055 تسوية االتفاقات

عمليات التدقيق والتأمين والخدمات ودراسات األمم 
 المتحدة

099 2 355 2 

 1 586 1 672 االستهالك

 1 054 974 غير ذلك

 44 860 46 022 المجموع

لمدفوعات اإليجار التشغيلي  2020و 2021تقابل القيمة العادلة لعامي  نفقاتالمباني ك –مساهمة العينية الُسجلت  -187
هذا التغيير في السياسة  لكي ُيبّين 2020 عام بيان مبلغ وأُعيدفي عقد إيجار تجاري.  اإليكاوالتي كانت ستدفعها 

 .9المالحظة رقم  أنظرالمحاسبية. 
  السفر :3-3-4

وبدل اإلقامة اليومية وبدالت السفر في محطات  الجوي  تذاكر السفر ثمن مهمات السفر، والتي تشمل من سفرالون نفقات تتك -188
 2021طوال عام  على السفر إلى استمرار حظر السفر والقيود 2021السفر. ويرجع االنخفاض في تكاليف السفر في عام 

 .بالكامل، مما أدى إلى إلغاء السفر أو تأجيله
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  نفقات أخرى  :3-3-5
 .تشمل النفقات األخرى ما يلي: -189

 2021 2020 
 بآالف الدوالرات الكندية 

 496 250 1 الصرف* أسعار خسائر

 398 321 الرسوم المصرفية

 20 15 خدمات الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات للمؤتمرات والندوات

 107 (337) غير ذلك**

 021 1 249 1 المجموع

التي كانت تقييم األصول والخصوم بالدوالر الكندي  ةعادالسلبية الناتجة عن إ  بالفروق الصرف الخسائر من أسعار لق تتع* 
 بعمالت أخرى. في األصل  مدّونة

لحسابات المستخدمة لتحويل األموال بين األنشطة العادية وصنادق المشاريع ل تصميم مختلف** ترجع النفقات السلبية إلى 
 الفنية.

  المكاسب والخسائر الناتجة عن سعر الصرف :3-3-6
صرف العمالت على حسابات الدفع وحسابات القبض المقومة بعمالت غير عمالتها  سعر تحقق المنظمة مكاسب وخسائر -190

لى أساس التعاون الفني وصناديق التمويل المشترك( ع اريعالوظيفية )الدوالر الكندي لألنشطة العادية والدوالر األمريكي لمش
 ُتدّون في الفائض والعجز مكاسبباإلضافة إلى ذلك، . و المعاملةتاريخ و  المعمول به في األمم المتحدة التشغيلي سعر الصرف

وخسائر الصرف المتعلقة بإعادة تقييم الحسابات المصرفية واألصول والخصوم النقدية األخرى غير المحتفظ بها بالدوالر 
وخسائر أسعار الصرف كعنصر من عناصر اإليرادات  مكاسبتأثير . و في تاريخ التقرير(الكندي )بسعر الصرف الساري 

التعاون الفني  اريعاألصول والخصوم النقدية المتعلقة بمش وُتحّول. في بيان األداء المالي )القيم أدناه بالدوالر الكندي( نفقاتوال
في بيان األداء المالي إلى الدوالر  نفقاتاإليرادات وال ُتحّولو  وصناديق التمويل المشترك إلى الدوالر الكندي بسعر اإلغالق،

 .ألسعار الصرف الكندي بمعدل متوسط
 2021 2020 

 بآالف الدوالرات الكندية 
 496 1 999 خسائر/)مكاسب( الصرف المحققة

  (749) خسائر/)مكاسب( الصرف غير المحققة

 496 1 250 مجموع خسائر الصرف
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 الميزانية والحسابات الفعلية حسابات بيان المقارنة بين: 4المالحظة 

 ةالعادي للميزانيةبالدوالرات الكندية  باإلنفاق، يةفترة الثالثالمن سنة كل في الجمعية العمومية، بشكل منفصل  أذنت -191
. برنامج التعاون الفنيل وتوافق على مجموع تقديرات الميزانية اإلرشادية لصندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

 .في وقت الحقهما سلطة تعديلمن يفوض له الأو ل ويجوز للمجلس متاحتان للعموم، نين البرنامجييتا هذوميزان

بين الميزانيات النهائية  ة، ومقارنية والنهائيةالمعتمدة األصل العادية ةالميزانيبين  االختالفيعرض البيان الخامس  -192
 التنفيذ للبرنامج العاديدعم حسب األهداف االستراتيجية واستراتيجية  ةفمصنَّ  ،في الميزانيةُأدرج  ماأساس  ىوالنفقات عل

بين الميزانيات المعتمدة المتاحة  ةلف مقارنأ -من النظام المالي. ويقدم البيان الخامس 1-12المادة  قتضيهتحسبما 
 أساس قابل للمقارنة. ىللعموم والمبالغ الفعلية عل

في  مليون دوالر كندي( 106,9) رق الرئيسي بين اإليرادات المدرجةاالف ى عز لف، يُ أ-البيان الخامسيما يتعلق بوف -193
 الفارق مليون دوالر كندي. وُيعزى هذا  7,1ة بمبلغ العادي للميزانية مليون دوالر كندي( 114) ةالفعلييرادات الميزانية واإل

مليون دوالر  9,7) الدوالر األمريكيوبتقييم المساهمات بالدوالر الكندي في  المنظمة الممارسة التي تتبعها إلى أساساً 
اإليرادات عند تحصيل لتسجيل سعر الصرف المستخدم عن الميزانية المستخدم في إعداد . ويختلف سعر الصرف كندي(

في أسعار الصرف من  الفرق هذا  ستبعديُ  ،التالي. وبللقطاع العام للمعايير المحاسبية الدولية لمقررة وفقاً شتراكات ااال
أساس  ىلكي تكون اإليرادات الفعلية عل ،في الميزانية درج أيضاً لم يُ رق آخر االمبالغ الفعلية ألغراض المقارنة. وثمة ف

 دوالر كندي(. مليون  2,8بقيمة رق امخصومة )ف مدينة لف من مستحقاتأتيقابل للمقارنة، 
دوالر كندي(  مليون  129,3) ةالعادي الميزانيةمن أجل لف االعتمادات الموافق عليها أ -والخامس الخامسيقارن البيانان  -194

سعر الصرف المعمول محسوبة ب ةالعادي للميزانيةوالنفقات المناظرة للصندوق العام الصرف المستخدم في الميزانية بسعر 
ؤخذ يالفعلية، نفقات المعتمدة بال ةنية العاديميزاال ةمن أجل مقارنو  دوالر كندي(. مليون  105,7) به في األمم المتحدة

استخدام سعر الناتج عن ( دوالر كندي مليون  7,4رق في سعر الصرف )االف (1)في االعتبار:  انالتالي نالعامال
للمعايير  فقاً و  لى النفقاتة عفي األمم المتحدة خالل السنالمطبق وسعر الصرف في الميزانية المستخدم الصرف 

 98,3)وفقًا لسعر الصرف المستخدم في الميزانية المبلغ الفعلي للنفقات َينُتج ، وبذلك للقطاع العاملدولية المحاسبية ا
في السنه التالية فقط  تحملهاتزامات غير المسددة، ألغراض الميزانية، المتوقع لاالعتراف باال (2)دوالر كندي(؛  مليون 

النفقات  يؤثر هذان العامالن في. و مليون دوالر( 0,8العملة )( فروقات سعر صرف 3و) دوالر كندي( مليون  17,6)
ترحيل عن ر يأثتالأسفرت حصيلة هذا . و ةالعادي للميزانيةدوالر كندي(  مليون  116,7للمقارنة ) ةقابلفيجعالنها 

 دوالر كندي(. مليون  13,4)المستخدمة االعتمادات غير 
تكاليف لف فيما يتعلق بصندوق أ-درجة في البيان الخامسالمبالغ الفعلية المُ بهائية( قارن تقديرات الميزانية )المنقحة النتُ كما  -195

 للفروق من اإليضاحات  لبيانات المالية الوارد في هذه الوثيقة مزيداً ل ةالعام ة. ويقدم عرض األمينالخدمات اإلدارية والتشغيلية
 .والمبالغ الفعليةات اإلدارية والتشغيلية صندوق تكاليف الخدموميزانية  ةالعادي ةميزانيالالمادية بين 

الفعلية )البيان  والمبالغالميزانية  مبالغساس مقارن في بيان المقارنة بين أالفعلية على  المبالغترد أدناه مطابقة بين  -196
 .31/12/2021هية في المنتللسنة ع( الفعلية في بيان التدفقات النقدية )البيان المالي الراب والمبالغ( ألف -المالي الخامس
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 مجموعال تمويلال االستثمار التشغيل  

 بآالف الدوالرات الكندية  

 مقارنةالأساس  ىفعلي علمبلغ الال

     ((:د)لف، العمود أ-البيان الخامس)

 104 365   104 365 ةالعادي الميزانيةإيرادات 

 5 241   5 241 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية إيرادات

 (116 705)   (116 705) ةالعادي الميزانيةنفقات 

 (9 805)   (9 805) 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 

 2 273   2 273 (أعاله 194و 193فقرتان ال) الميزانية
 

ii) ’2 ‘نفاق األموالإتتطلب ال  التزامات غير مسددة 

iii) ( أعاله 194الفقرة) 17 634   17 634 

     
 (14 069)   (14 069) (أدناه 197الفقرة )فروق الكيانات 

 (18 958)  (11 026) (7 932) (أدناه 198الفقرة )فروق العرض 

 (30 024)  (11 026) (18 998) (البيان الرابع)ية في بيان التدفق النقدي المبالغ الفعل

 

تشكل جزءًا من صناديق برامج أو  ات المعتمدة المتاحة للعمومالميزانيعملية إعداد تطرأ فروق الكيانات عندما تـُسقط  -197
 منها نفقات خصوماً دوالر كندي( م مليون  112,3وتمثل فروق الكيانات إيرادات ) المالية عنه. بياناتالكيان الذي تـُعّد ال

داء المالي )البيان الثاني(، وتتعلق باألنشطة العادية األخرى وأنشطة دوالر كندي( وُمدرجة في بيان األ مليون  126,4)
ل هذه األنشطة وال مشروعات لية موارد من خارج الميزانية وُتستبعد من عممن عمومًا  مشروعاتالتعاون الفّني. وُتموَّ

 صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية.ميزانية و  ةالعادي الميزانيةإعداد 

إلى الحركات غير النقدية من أنشطة التشغيل وأنشطة االستثمار وأنشطة التمويل الواردة في البيان  فروق العرضوتعود  -198
التصنيف المعتمدة لعرض بيان التدفقات النقدية في مخططات الشكل و  تردالرابع. وهي تنشأ ألن البنود غير النقدية ال 

الطريقة غير  بيان التدفقات النقديةفي إعداد ُتتبع و  .(ألف -الخامس )البيان المبالغ الفعلية)بيان مقارنة الميزانية 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 1ة الدولية للقطاع العام على اإلبالغ عن القطاعات ويرد في المالحظة تنص المعايير المحاسبي -199
قطاع األنشطة  ،الوضع المالي حسب القطاع ثم بيان األداء المالي حسب القطاع. وتؤدي بعض األنشطة بين القطاعين

رصدة اإليرادات والنفقات فيما بين القطاعات نشئ أإلى معامالت محاسبية تُ  ،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



III-48 

 

دوالر كندي  نييمال 4,2 التي تبلغ قيمتهاوغيرها من اإليرادات الرسوم االدارية  يراداتإ النشاطات العادية ويشمل قطاع -200
 مشروعاتمن صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية ها تقاضا التي (2020 في عامكندي  دوالر ماليين 6,2)

ة إدارية، ونفقات سفر وغيرها. وأدرج في قطاع مشروعات التعاون الفني مبلغ مماثل في شكل نفقات عام. 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 2020مليون دوالر كندي في عام  2,7مليون دوالر كندي ) 1,8ها المبالغ المحولة وقدر 

تحقات من قطاع برنامج سية. وبلغ إجمالي المدفي قطاع برنامج التعاون الفني وكنفقات أخرى في قطاع األنشطة العا
دوالر كندي في  مليون  0,2) 31/12/2021في دوالر كندي  مليون  0,04 ةالتعاون الفني لقطاع األنشطة العادي

 ولقد ُشطبت هذه المبالغ ألغراض العرض. .(31/12/2020
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المالحظات

202120212020202120202021

األصول

األصول الجارية

 757 300 733 270 891 167 842 145 866 132 891 9124 & 2.1النقد والمعادالت النقدية

 224 3 498 13 224 3 498 2.113االستثمارات

2.214 568 4 081 14 568 4 081 

  (229 )(38 ) 229  38 أرصدة بين القطاعات

 483 12 916 11 485 6 987 4 998 5 929 96 & 2.3المستحقات والسلف

 617  457  617  457 2.4المخزونات

 251 1 552 1 6  3  245 1 549 2.31أخرى

148 432 145 036 164 330 177 606 ( 38)( 229)312 724 322 413 

األصول غير الجارية

2.24 153 5 006 4 153 5 006 

 259  212  259  212 2.3المستحقات والسلف

 761 5 071 5 761 5 071 2.55الممتلكات والمنشآت والمعدات

 923 2 632 3 923 2 632 2.63األصول غير المادية

13 068 13 949 13 068 13 949 

 362 336 792 325(229 )(38 ) 606 177 330 164 985 158 500 161مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية

 160 189 217 166 214 166 055 142 946 22 162 2.824المقبوضات المسبقة

 535 30 277 44 911 8 158 19 624 21 119 2.925الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

 985 7 901 8 243 2 182 2 742 5 719 2.106استحقاقات الموظفين

(229 )(38 ) 229  38 أرصدة بين القطاعات

 594 1 604 1 594 1 604 2.111مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

57 604 51 906 163 433 177 597 ( 38)( 229)220 999 229 274 

الخصوم غير الجارية

 685 211 739 184 685 211 739 2.10184استحقاقات الموظفين

184 739 211 685 184 739 211 685 

 959 440 738 405(229 )(38 ) 597 177 433 163 591 263 343 242مجموع الخصوم

صافي األصول

(662 75)(260 88) 878 (662 75)(138 89)2.12العجز المتراكم

(935 28) 314 8 9  19 (944 28) 295 2.128االحتياطيات

(597 104)(946 79) 9  897 (606 104)(843 80)صافي األصول )العجز المتراكم الصافي(

 362 336 792 325(229 )(38 ) 606 177 330 164 985 158 500 161مجموع الخصوم وصافي األصول

تُشكل المالحظات المرافقة للبيانات المالية جزءًا ال يتجزأ منها.

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

االشتراكات المقررة المستحقة على الدول األعضاء

المالحظة 2-5منظمة الطيران المدني الدولي

األداء المالي حسب القطاع

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات الكندية)

المجموعأنشطة مشاريع التعاون الفنياألنشطة العادية

(صياغتها معاد) 2020
(صياغتها معاد) 2020

إلغاء
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المالحظة 5-3

المالحظات

202120212020202120202021

اإليرادات

 869 74 339 73(740 2)(682 ) 943 74 545 71 666 2 476 92 & 3.2االشتراكات في اتفاقات المشاريع

 049 103 437 102 049 103 437 3.2102االشتراكات المقررة

 633 19 426 19(34 ) 633 19 460 3.219األنشطة األخرى المدرة لإليرادات

 360 43 803 33(086 1) 086 1 360 43 803 933 & 3.2التبرعات األخرى

 143 1 343 (144 6)(102 4) 287 7 445 4إيرادات الرسوم اإلدارية

 417 4 217 2(51 )(81 ) 886  399  582 3 899 3.21اإليرادات األخرى

 471 246 565 231(935 8)(985 5) 829 75 030 73 577 179 520 164مجموع اإليرادات

النفقات

3.3129 168 127 887 28 178 31 217 157 346 159 104 

3.3 321  23 35 012 36 662 35 333 36 685 

 860 44 022 46(34 ) 705  666 3 155 44 390 942 & 3.3نفقات التشغيل العامة

 329 2 462 1(51 )(23 ) 760  327  620 1 158 3.31السفر

 491  789  491  789 االجتماعات

 92  429  92  429 التدريب

(182 6)(159 4) 182 6 159 4النفقات اإلدارية العامة

 021 1 249 1(702 2)(769 1) 211  381  512 3 637 3.32نفقات أخرى

 582 244 630 242(935 8)(985 5) 829 75 152 72 688 177 463 176مجموع النفقات

 889 1(065 11) 878  889 1(943 11)الفائض / )العجز(  للعام

التفاصيل قد ال تساوي المجاميع بسبب التقريب

العقود من الباطن واللوازم والمواد االستهالكية

منظمة الطيران المدني الدولي

األداء المالي حسب القطاع

عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات الكندية)

المجموعإلغاءأنشطة مشاريع التعاون الفنياألنشطة العادية

رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المشاريع

(معاد صياغتها) 2020
(معاد صياغتها) 2020
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  والمبالغ االحتياطيةااللتزامات  :6المالحظة 
 : االلتزامات1-6المالحظة 

 .يكاوالمقر الرئيسي لإلمباني تتعلق التزامات اإليجار في المقام األول ب -201

 2021 2020 

 الكندية بآالف الدوالرات 

   الملكيةااللتزامات الدنيا لعقود إيجار 
 94 95 أقل من سنة

 205 111 سنوات 1-5

 -  سنوات 5بعد 

 299 206 مجموع التزامات عقود إيجار الملكية

ى في المائة من حصة اإليجار التي تسددها اإليكاو لمكتب المكسيك. وحت 30ال تشمل االلتزامات الواردة أعاله نسبة  -202
، ال توجد أي التزامات إيجارية أخرى على اإليكاو تتعلق بمبنى المقر الرئيسي أو المكاتب 31/12/2021تاريخ 

 .1-3و 5-2كما هو مبين في المالحظتين  اإلقليمية،

 كندي دوالر مليون  2,3المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية التي ال يمكن فسخها ما مجموعه  وتبلغ اإليرادات الدنيا المقبلة -203
 .إلى الوفود المكاتب. وتشمل إيرادات عقود اإليجار هذه تأجير (2020 عاموالر كندي لدمليون 3) 2021 عامل

تشغل اللجنة ، 27/8/2021الموقع في  (ECAC)بين اإليكاو واللجنة األوروبية للطيران المدني اإليجار بموجب اتفاق  -204
في المائة(، وتسدد اللجنة األوروبية لإليكاو مبلغًا نظير  46( واإليكاو )بنسبة في المائة 54فرنسا )بنسبة  تملكهمبنى 

ألف يورو شهريًا، وإيرادات اإليجار المستقبلية التي  15ويبلغ إيجار فترة اإلشغال . يل الحاليتشغالاستخدام المبنى حسب 
ألف يورو( لعقد اإليجار الحالي  60كندي ) ألف دوالر 76اللجنة األوروبية للطيران المدني هي يجب الحصول عليها من 

 .30/4/2022الذي ينتهي في 
( في المئة 54بنسبة نفس المبنى الذي تملكه فرنسا ) (UNCDF) صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية يشغلكما 

المتحدة للمشاريع بموجب اتفاق اإليجار بين صندوق األمم و  .في المئة( 46بنسبة ) ومنظمة الطيران المدني الدولي
، يسدد صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية إلى 20/7/2021اإلنتاجية ومنظمة الطيران المدني الدولي الموقع في 

ألف يورو  0,5إيجار فترة اإلشغال هو . و منظمة الطيران المدني الدولي مقابل استخدام المبنى على أساس اإلشغال الفعلي
آالف دوالر  4اإليجار المستقبلية المستحقة الدفع من قبل صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  تبلغ إيرادات. و شهرياً 

 .31/7/2022آالف يورو( لعقد اإليجار الحالي الذي ينتهي في  3كندي )

ير المادية والسلع وترد االلتزامات، الممولة من الميزانية العادية، والخاصة بالممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غ -205
 لم تسلم، في نهاية السنة، في الجدول أدناه:أبرمت عقود بشأنها و  والخدمات التي

 31/12/2020في  31/12/2021في  

 بآالف الدوالرات الكندية 

 1 445 2 016 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 357 842 األصول غير المادية

 2 776 8 451 السلع والخدمات

 4 578 11 309 تزامات التعاقدية المفتوحةلاال مجموع 
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 الطارئة  الخصوم :2-6المالحظة 

بوقوع أو عدم وقوع حدث  ألن وجودها لن يتأكد إالّ  الطارئة ُتدّون الخصومال لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ل وفقاً  -206
ُيستخدم وباإلضافة إلى ذلك،  مل لسيطرة الكيان.أو أكثر من األحداث غير المؤكدة في المستقبل والتي ال تخضع بالكا

تماشيًا مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، . و التدوينالطارئة للمطلوبات التي ال تستوفي معايير  الخصوممصطلح 
ق الخارجي يمكن قياس احتماالت االلتزام والتدف الطارئة ألغراض المطالبات العالقة حيث ال الخصوميتم اإلفصاح عن 

، كانت هناك مطالبات في إطار إقامة العدل، صادرة عن 31/12/2021وحتى  .الممكن للموارد، بقدر كاف من الموثوقية
موظفين سابقين باإليكاو، حيث يعتقد أنه من الممكن، وإن لم يكن محتماًل، البث في تلك المطالبات لصالح أصحابها. وال 

ن اإلجراءات وليس هناك ما يكفي من المعلومات لتقدير ما إذا كانت تلك المطالبات تزال الدعاوى في المراحل األولى م
 .سُتفضي إلى أي التزامات كبيرة على اإليكاو في تاريخ اإلبالغ

في أمريكا الجنوبية.  فّنيالتعاون ال مشروعاتضد المنظمة عدد من اإلجراءات والشكاوى القانونية فيما يتعلق ب فعر  -207
 الحصول على مبالغ إضافية بموجب قوانين العمل المحلية بألساس شكاوى رفعها أشخاص يطالبون وهناك في ا

مريكي أدوالر  مليون  2,6هذه الشكاوى مبالغ عن المبالغ المنصوص عليها في عقود العمل لديهم. ويبلغ مجموع  فضالً 
مالية  التزاماتلن تتحمل على األرجح و يكااإل ر أنمن المقدّ (. و 31/12/2020في  أمريكير دوال مليون  2,3)مبلغ 

 .التزمت بالمشروع األساسيألن الحكومات المعنية 

في  10من النظام المالي، يخول األمين العام بترحيل االعتمادات التي لم ُتصرف بما ال يتجاوز  6-5عماًل بالمادة  -208
يجية أو استراتيحيات دعم التنفيذ. ويخضع كل مبلغ المائة من كل اعتماد، وذلك بالنسبة لكل واحد من األهداف االسترات

 .2021في المائة، على النحو المبين في البيان الخامس، لموافقة المجلس في  10ل يتجاوز نسبة رحّ مُ 

 طراف ذات الصلةألدارة العليا وااإلب الخاص اإلفصاح :7المالحظة 
  دارة الرئيسيون : موظفو اإل 1-7المالحظة 

 الهيئة الرئاسية( 1من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام( من: ) 20ًا للمعيار )وفق موظفو اإلدارة الرئيسيون يتألف  -209
ألمانة العامة. ويتألف المجلس من اإلدارة العليا با( أعضاء فريق 2للمنظمة وهو المجلس متضمنًا رئيس المجلس، )

مينة العامة التي ترأس األمانة العامة، من األ اإلدارة العلياويتألف فريق  بعينهم. تحديد أشخاصدولة عضوًا دون  36
 يموظف لدىيتبعون األمينة العامة بشكل مباشر. و  رؤساء األقسام ممنوالمديرين في المقر الرئيسي، وعدد من كبار 

سلطة تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة اإليكاو ويتحملون المسؤولية عن ذلك عن وضع السياسات.  نياإلدارة الرئيسي
وشهدت اإليكاو بعض التغييرات على  .اإلدارة العليااألجور المذكورة أعاله إلى رئيس المجلس وأعضاء  ويسدد إجمالي

، مما أدى بشكل مباشر إلى زيادة عدد األفراد الذين تم اإلبالغ عنهم كموظفين 2021موظفي اإلدارة العليا في عام 
 رئيسيين في اإلدارة.

 مثل والبدالت ،وتسوية مقر العمل ،ي اإلدارة الرئيسيين ما يلي: صافي المرتباتلموظف ةر المدفوعو ويشمل مجمل األج -210
وفي التأمين  ةالتقاعدي اتالعمل في المعاش ابربأ اشتراكاتو  التعليم،ومنحة  العودة إلى الوطنواستحقاقات بدل التمثيل 

 .عليمتتكون من سلف منح الت االستحقاقات غير المدفوعة مقابل. السلف الصحي الجاري 

 

عدد 
 األفراد

 عويضات وتسوية الت
 االستحقاقات مقر العمل

خطتا التقاعد 
 والتأمين الصحي

مجموع 
 األجور

السلف المعلقة 
 على االستحقاقات

القروض 
 المعلقة

 بآالف الدوالرات الكندية

2021 17 679 2 802 833 314 4 18 - 

2020 12 594 2 526 838 958 3 16 - 
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 اقي( على نفس مستوى ب10-2 المالحظةما بعد انتهاء الخدمة )الحصول على استحقاقات ن ياإلدارة الرئيسييحق لموظفي  كما -211
 .، 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 ئيسياإلدارة الر  وموظف ويشارك -212
الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية وما فوقها الذين ال يشاركون في  2-الموظفين من ذوي الرتبة دعدد من  باستثناء

 15,8اكات المقدمة إلى الخطة، التي تمثل عوضا عن االشتر يكاو اإلة. أما المبالغ التي تدفعها لموظفي األمم المتحد
 .اإلجماليةاألجور في ، فُتدرج األجر الداخل في حساب المعاش التقاعديفي المائة من 

 ذات الصلةمعامالت األطراف : 2-7المالحظة 
لتبادلية بما في مالم تكن هناك إشارة إلى خالف ذلك في هذه البيانات المالية الخاصة باإليرادات من المعامالت غير ا -213

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 بأحداث  :8 المالحظة

وهرية، مواتية أو غير مواتية، وقعت بين تاريخ البيانات المالية وتاريخ اإلذن بإصدار البيانات لم تكن هناك أحداث ج -214
  المالية وكان من الممكن أن يكون لها تأثير جوهري على هذه البيانات.

 تغيير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف :9المالحظة 
 اتافق مع عرض هذه السنة. وأعيد تصنيف األرقام المقارنة في البيانمبالغ السنة السابقة كي تتو بعض أعيد تصنيف  -215

في الفترة الحالية الجدول )ج( كي تتوافق مع العرض المعتمد الجدول )أ( و و  ،اتالقطاعتقارير ، و الرابعو  والثاني األول
والمعادالت النقدية إلى  مما أدى إلى إعادة التصنيف من النقدلرسوم العضوية التي يتلقاها دليل المفاتيح العامة، 

خرى إلى مساهمات طوعية التفاقات أمن مساهمات طوعية  تصنيفالزيادًة في الوضوح، إعادة  ،االستثمارات. وتم أيضاً 
 المشاريع وسلف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من النقدية والمعادالت النقدية إلى المستحقات والسلف. 

. إلبالغ عن المساحات المكتبية المتبرع بها بحق االستخدامبشأن اسياستها المحاسبية  كاواإلي، غيرت 2021خالل عام و  -216
، يقاس حق 2021من عام  اعتباراً . و في الفترات السابقة، تم الكشف عن حق االستخدام المتبرع به في المالحظاتو 

في اتفاقية عقد إيجار  اإليكاوت ستدفعها االستخدام المتبرع به بالقيمة العادلة لمدفوعات اإليجار التشغيلي التي كان
ل اإليرادات العينية في بيان األداء المالي كجزء من التبرعات؛ . و تجاري  كمساهمة عينية  ةالمقابل النفقات وُتسّجلُتسجَّ

أكثر شفافية عن حق االستخدام  إبالغترى اإلدارة أن السياسة الجديدة تؤدي إلى . و (3مباني )انظر المالحظة  -
. توافق مع نظام األمم المتحدة / الممارسة المشتركة، مما يجعل البيانات المالية للكيان أكثر قابلية للمقارنةتمتبرع به، و ال

لتتوافق مع السياسة المحاسبية الجديدة )انظر الجدول في نهاية هذه المالحظة  2020األرقام المقارنة لعام  وأُعيد تدوين
 .على البيانات المالية( 1-3والبيان الثاني، المالحظة 
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 المالحظات بآالف الدوالرات الكندية

 القطاع
1 

 القطاع
2 

 القطاع
4 

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

النتيجة  الخصوم
   الصافية

الزيادة/ )النقصان( 
في المستحقات 

 والُسلف

الزيادة / )النقصان( 
في النقدية والمعادالت 

 النقدية

 580 302 924 1   889 1 362 336   2020الرصيد حسب البيانات المالية لعام 

غير المدرجة في البيانات  2020التعديالت على الرصيد االفتتاحي لعام 
 المنشورة

      

 (823 1)     (823 1)  2.1 إعادة تصنيف النقدية والمعادالت النقدية لُسلف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى المبالغ المستحقة  سلف تصنيفإعادة 
  (823 1)    823 1 2.3 القبض والُسلف

    (582 2)   3.2 إعادة تصنيف مساهمات اتفاقيات المشاريع 

    582 2  3.2 األخرى  التبرعاتإعادة تصنيف  

 في البيانات المنشورة 2020إعادة تصنيف أرصدة عام 
  

336 362 1 889    101 300 757 

 حق االستخدام المتبرع به
      

 

 األخرى  التبرعات
  3.1 الخدمات العينية ومساهمات المباني

 (29 
373)    

 

 النفقات التشغيلية العامة
    373 29  3.3 إيجار وصيانة المباني

ة لتغيير في السياسا نتيجة المعدلة 2020أرصدة البيانات المالية لعام 
 757 300 101    889 1 362 336   المحاسبية

 

 

 





 

 

 :الجزء الرابع: الجداول
(المراجعة الم تشمله)
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الجدول )أ(

الميزانية العادية

صندوق رأس 

صندوق متجددالمال

صندوق إدرار 

الدخل التبعي

صناديق تكاليف 

الخدمات 

اإلدارية/التنفيذية

أنشطة أمن 

الطيران

صندوق خطة 

AFIصناديق البيئة

الصناديق المالية 

المشتركة

األصول

جارية األصول ال

 707 1  533 1  588   458 10  216 9  267 9  537 1  595 71 النقد والمعادل النقدي

        568 14 االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء

    296      األرصدة المشتركة بين الصناديق

 85   547 1   33   47   247 3    222 1 المستحقات والسلف

     457     المخزونات

   5   26   62     434 1 أخرى

 88 819  1 537  13 033  9 584  10 496   588  3 080  1 792 

جارية األصول غير ال

        153 4 االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء

        212  المستحقات والسلف

       071 5  الممتلكات والمنشآت والمعدات

       632 3  األصول المادية

      

 4 365  8 703   

 792 1  080 3  588   496 10  584 9  033 13  537 1  703 8  184 93 مجموع األصول

الخصوم

جارية الخصوم ال

  547 1    3   002 3    187 8 المتحصالت المسبقة

 188   48   4   30   365   884     724 22 الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

       719 6   استحقاقات الموظفين

      127     131  األرصدة المشتركة بين الصناديق

 604 1         مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

 31 042  6 719  4 012   368   30   4  1 595  1 792 

جارية الخصوم غير ال

 739 184 استحقاقات الموظفين

 184 739   

 792 1  595 1  4   30   368   012 4  458 191   042 31 مجموع الخصوم

صافي األصول

 485 1  585   467 10  217 9  83  (363 153 ) 703 8  459 26 الفائض المتراكم/)العجز(

     938 8 (558 36 )  683 35 االحتياطيات

     

  485 1  585   467 10  217 9  021 9 (921 189 ) 703 8  142 62 صافي األصول )العجز المتراكم(

 792 1  080 3  588   496 10  584 9  033 13  537 1  703 8  184 93 مجموع الخصوم وصافي األصول

ت اإليرادا

 

         المساهمات في  اتفاقات المشاريع

         437 102 االشتراكات المقررة

 1       671 19    األنشطة األخرى المدرة لإليرادات

   63   246 2   2     المساهمات الطوعية األخرى

     506 4     إيرادات الرسوم اإلدارية

 6   55   4   41   735   127   835 3  692 1  750  إيرادات أخرى

 850 10 تحويالت من صناديق أخرى

ت  7   55   67   287 2  241 5  799 19  835 3  692 1  037 114 مجموع اإليرادا

نفقات ال

 5   606   45   466 1  256 8  951 11  102 14   244 92 رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المشاريع

     18   135     273  العقود  من الباطن واللوازم والمواد االستهالكية

   2   59   319   188 2   672 1  493 11 نفقات التشغيل العامة

  5   1   34   11   209     852  السفر

  7   2   14    3     788  االجتماعات

  14   4   137    184     النفقات اإلدارية العامة

 3   49   345   233     953  نفقات أخرى

 202 1  648 9 تحويالت من صناديق أخرى

 

نفقات  7   632   103   055 2  805 9  552 24  102 14  672 1  604 106 مجموع ال

فائض/)العجز( للسنة  (577  )(36  ) 232  (565 4 )(752 4 )(267 10 ) 19   434 7 صافي ال

التفاصيل قد ال تتماشى مع األرقام اإلجمالية بسبب تقريب األعداد.

)بآالف الدوالرات الكندية(

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق األنشطة العادية

األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2021

اإليرادات، والنفقات، الفائض/)العجز( لسنة 2021
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الجدول )ألف(

)يتبع(

ية العادية صندوق متجددصندوق رأس المالالميزان

صندوق إدرار الدخل 

التبعي

صناديق تكاليف 

الخدمات 

صناديق البيئةصندوق خطة AFIأنشطة أمن الطيراناإلدارية/التنفيذية

الصناديق المالية 

المشتركة

األصول

 األصول الجارية

 866 132  891 124   891 124  420 8  042 3  562 1  434 2  533 3 النقد والمعادل النقدي

 081 4  568 14   568 14      االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء

 229   38  (258  ) 296       األرصدة المشتركة بين الصناديق

 998 5  929 6   929 6  99     649   المستحقات والسلف

 617   457    457       المخزونات

 245 1  549 1   549 1  5    17   أخرى

 

 3 533  3 100  1 562  3 042  8 525  148 690 (  258) 148 432  145 036 

األصول غير الجارية

 006 5  153 4   153 4  االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء

 259   212    212   المستحقات والسلف

 761 5  071 5   071 5  الممتلكات والمنشآت والمعدات

 923 2  632 3   632 3  األصول المادية

  

   13 068   13 068  13 949 

 985 158  500 161 (258  ) 758 161  525 8  042 3  562 1  100 3  533 3 مجموع األصول

الخصوم

الخصوم الجارية

 946 22  162 24  275 8  887 15  637     512 2  المتحصالت المسبقة

 624 21  119 25   119 25  114   2   17   588   157  الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المستحقة

 742 5  719 6   719 6      استحقاقات الموظفين

 (258  ) 258       األرصدة المشتركة بين الصناديق

 594 1  604 1   604 1      مستحقات الحكومات المتعاقدة والحكومات مقدمة الخدمات

  157  3 100   17   2   751  49 587  8 017  57 604  51 906 

الخصوم غير الجارية

 685 211  739 184   739 184 استحقاقات الموظفين

     184 739   184 739  211 685 

 591 263  343 242  017 8  326 234  751   2   17   100 3  157  مجموع الخصوم

صافي األصول

(662 75 )(138 89 )(275 8 )(863 80 ) 542 7  040 3  545 1  376 3 الفائض/)العجز( المتراكم

(944 28 ) 295 8   295 8  232      االحتياطيات

(606 104 )(843 80 )(275 8 )(568 72 ) 774 7  040 3  545 1   376 3 صافي األصول )العجز المتراكم الصافي(

 985 158  500 161 (258  ) 758 161  525 8  042 3  562 1  100 3  533 3 مجموع الخصوم وصافي األصول

اإليرادات

 666 2  476 2   476 2     476 2  المساهمات في  اتفاقات المشاريع

 049 103  437 102   437 102      االشتراكات المقررة

 633 19  460 19 (626  ) 086 20  414      األنشطة األخرى المدرة لإليرادات

 360 43  803 33  002 26  801 7  392 2  455   699    945 1 المساهمات الطوعية األخرى

 287 7  445 4 (60  ) 505 4      إيرادات الرسوم اإلدارية

 582 3  899 1 (325 6 ) 224 8  849   18   60   12   41  إيرادات أخرى

 (850 10 ) 850 10 تحويالت من صناديق أخرى

 

 577 179  520 164  141 8  379 156  655 3  473   759   488 2  986 1 مجموع اإليرادات

النفقات

 887 127  168 129 (691 4 ) 859 133  293 2  37   292   339 2  224  رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المشاريع

لوازم والمواد االستهالكية  23   321  (116  ) 437    11    العقود  من الباطن وال

 155 44  390 42  634 25  756 16  501   437   18   67  نفقات التشغيل العامة

 620 1  158 1   158 1  25   2   10   9  السفر

 491   789  (38  ) 827   12      االجتماعات

  (811  ) 811   217   32   4   85   135  النفقات اإلدارية العامة

 512 3  637 2 (166  ) 803 2  112   300   12   36   759  نفقات أخرى

 (850 10 ) 850 10 تحويالت من صناديق أخرى

 

 688 177  463 176  962 8  501 167  160 3  368   758   488 2  194 1 مجموع النفقات

 889 1 (943 11 )(821  )(122 11 ) 495   104   1   792  صافي الفائض/)العجز( للسنة

التفاصيل قد ال تتماشى مع األرقام اإلجمالية بسبب تقريب األعداد.

منظمة الطيران المدني الدولي

صندوق األنشطة العادية

األصول، الخصوم، صافي األصول في 31 ديسمبر 2021

نفقات، الفائض/)العجز( لسنة 2021 اإليرادات، وال

)بآالف الدوالرات الكندية(
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                                                                         الدول األعضاء

A40-34 and A40-30 قرارات الجمعية العمومية                   

جداول 

االشتراكات 

2021

االشتراكات 

2021

االشتراكات المتلقاة عام 

2021

رصيد االشتراكات 

مستحقة الدفع لعام 

2021

رصيد االشتراكات 

المستحقة للسنوات 

السابقة

مجموع األرصدة 

مستحقة القبض

سعر الصرف 

المتراكم

المجموع المعدل 

لألرصدة مستحقة 

القبض

المساهمات المتلقاة 
ً مسبقا

 111  111  48  63    63 0.06أفغانستان

     63  63 0.06ألبانيا

     116  116 0.11الجزائر

     63  63 0.06 أندورا

 274  274  190  84    84 0.08(*) أنغوال

      

 488 1 182  306 1 243 1 63    63 0.06(**) أنتيغا وبربودا

 737  1  737    737    737 0.70األرجنتين

 67      63  63 0.06أرمينيا

 119 2     010 2 010 1.912أستراليا

     579  579 0.55أستراليا

      

     74  74 0.07أذربيجان

     63  63 0.06جزر البهاما

     95  95 0.09البحرين

     95  95 0.09بنغالديش

     63  63 0.06بربادوس

      

     63  63 0.06بيالروس

     737  737 0.70بلجيكا

     63  63 0.06بليز

     63  63 0.06بنين

     63  63 0.06بوتان

      

     63  63 0.06دولة بوليفيا )متعددة القوميات(

     63  63 0.06البوسنة والهرسك

 124  124  61  63    63 0.06بوتسوانا

     389 2 389 2.272البرازيل

     63  63 0.06بروني دار السالم

      

     63  63 0.06بلغاريا

     63  63 0.06بوركينا فاسو

 124  124  61  63    63 0.06بوروندي

   63  63 0.06الرأس األخضر

 13      63  63 0.06كمبوديا

      

     63  63 0.06الكاميرون

 639 1     642 2 642 2.512كندا

     63  63 0.06جمهورية أفريقيا الوسطى

     63  63 0.06تشاد

     432  432 0.41شيلي

      

     988 11 988 11.3911الصين

 2    2    2  334  337 0.32كولومبيا

     63  63 0.06جزر القمر

     63  63 0.06الكونغو

     63  63 0.06جزر كوك

      

 67      63  63 0.06كوستا ريكا

     63  63 0.06كوت ديفوار

     63  63 0.06كرواتيا

     63  63 0.06كوبا

     63  63 0.06قبرص

      

     253  253 0.24الجمهورية التشيكية

 124  124  61  63    63 0.06جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 205 (2 ) 208  145  63    63 0.06جمهورية الكونغو الديمقراطية

     442  442 0.42الدنمارك

 053 1 142  911  848  63    63 0.06(*) جيبوتي

      

 172 (2 ) 174  111  63    63 0.06(**) دومينيكا

     63  63 0.06الجمهورية الدومينيكية

 70    70    70  3  74 0.07إكوادور

     242  242 0.23مصر

 27    27    27  36  63 0.06السلفادور

      

 27      63  63 0.06غينيا االستوائية

 148  149  86  63    63 0.06اريتريا

     63  63 0.06استونيا

 1    1    1  62  63 0.06اسواتيني

 232    232    232    232 0.22اثيوبيا

      

     63  63 0.06فيجي

 455      432  432 0.41فنلندا

     852 3 852 3.663فرنسا

     63  63 0.06غابون

 275 (2 ) 277  214  63    63 0.06غامبيا

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي

االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء
والمساهمات المحصلة مقدماً

في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات الكندية)

الصندوق العام

) ا (الج و  
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                                                                         الدول األعضاء

A40-34 and A40-30 قرارات الجمعية العمومية                 

جداول 

االشتراكات 

2021

االشتراكات 

2021

االشتراكات المتلقاة عام 

2021

رصيد االشتراكات 

مستحقة الدفع لعام 

2021

رصيد االشتراكات 

المستحقة للسنوات 

السابقة

مجموع األرصدة 

مستحقة القبض

سعر الصرف 

المتراكم

المجموع المعدل 

لألرصدة مستحقة 

القبض

المساهمات المتلقاة 
ً مسبقا

     63  63 0.06جورجيا

     347 5 347 5.085ألمانيا

     63  63 0.06غانا

     295  295 0.28اليونان

 333  20  313  313    63  63 0.06 غرينادا

      

     63  63 0.06غواتيماال

 282  20  262  199  63    63 0.06(*) عانا

     63  63 0.06غينيا بيساو

     63  63 0.06غيانا

 397 (4 ) 401  338  63    63 0.06 هايتي

      

           63  63 0.06هندوراس

 255      242  242 0.23هنغاريا

     84  84 0.08آيسلندا

     000 1 000 0.951الهند

     621  621 0.59(**) اندونيسيا

      

 833 1(18 ) 851 1 493 1 358    358 0.34جمهورية إيران اإلسالمية

 9      105  105 0.10 العراق

     758  758 0.72آيرلندا

 477      453  453 0.43إسرائيل

     568 2 568 2.442إيطاليا

      

     63  63 0.06جامايكا

     989 6 989 6.646اليابان

     63  63 0.06األردن

       158  158 0.15كازاخستان

 67      63  63 0.06كينيا

      

 10    10    10  53  63 0.06كريباتي

     221  221 0.21الكويت

 13    13    13  50  63 0.06 قيرغيزستان

     63  63 0.06جمهورية الو الشعبية الديمقراطية

 67      63  63 0.06التفيا

      

 63  63    63    63 0.06لبنان

 124  124  61  63    63 0.06ليسوتو

 320  28  292  229  63    63 0.06(*) ليبيريا

 502 (9 ) 511  448  63    63 0.06ليبيا

     63  63 0.06لتوانيا

      

     295  295 0.28لكسمبورغ

     63  63 0.06مدغشقر

 032 1 75  957  893  63    63 0.06ماالوي

     547  547 0.52ماليزيا

     63  63 0.06ملديف

      

     63  63 0.06مالي

     63  63 0.06مالطة

     63  63 0.06جزر مارشال

     63  63 0.06موريتانيا

     63  63 0.06موريشيوس

      

     158 1 158 1.101المكسيك

 477  477  414  63    63 0.06واليات ميكرونيزيا الموحدة

     63  63 0.06موناكو

     63  63 0.06منغوليا

 67      63  63 0.06مونتينيغرو

      

     126  126 0.12المغرب

 9      63  63 0.06موزمبيق

 1    1    1  62  63 0.06ميانمار

     63  63 0.06ناميبيا

 4      63  63 0.06 ناورو

      

 36    36    36  27  63 0.06نيبال

 653      505 1 505 1.431هولندا

 377      358  358 0.34نيوزيلندا

     63  63 0.06نيكاراغوا

     63  63 0.06النيجر

      

     189  189 0.18نيجيريا

     63  63 0.06مقدونيا الشمالية

     695  695 0.66النرويج

 68      158  158 0.15ُعمان

 101    101    101  68  168 0.16باكستان

في 31 ديسمبر 2021

منظمة الطيران المدني الدولي

البرنامج العادي

االشتراكات المقررة المستحقة من الدول األعضاء
والمساهمات المحصلة مقدماً

)بآالف الدوالرات الكندية(

الصندوق العام

Table B

)يت  (

) ا (الج و  
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الجدول )جيم(

إدارة اتفاقات

مشتريات صناديقاالئتمانية الصناديقصناديقبرنامج

الطيران خدماتوالخدماتأدوات مجموعاتالمتحدة األمم

المدنيوغيرهاالتنفيذاإلنمائي

األصول

األصول الجارية

 891 167  842 145   053 5  866 139  923  النقد والمعادالت النقدية

 224 3  498 13    498 13   االستثمارات

(453 1 )  453 1  األرصدة المشتركة بين الصناديق

 485 6  987 4    274 3   714 1 المستحقات والسلف

 6   3       3  أخرى

 606 177  330 164 (453 1 ) 053 5  089 158  923   717 1    مجموع األصول

   الخصوم

جارية الخصوم ال

 214 166  055 142    967 4  088 137  0  (0  )المتحصالت المسبقة

 911 8  158 19   87   824 18  27   221  الحسابات مستحقة الدفع والخصوم المتراكمة

 243 2  182 2     163 2   19  استحقاقات الموظفين

 229   38   (453 1 )    491 1 األرصدة المشتركة بين الصناديق

 

 597 177  433 163 (453 1 ) 053 5  076 158  27   730 1    مجموع الخصوم

   صافي األصول

 878   (0  )(0  ) 877   0  الفائض/)العجز( المتراكم

 9   19    0   14   19  (14  )االحتياطيات*

 9   897   0   14   896  (14  )   صافي األصول )العجز المتراكم(

 606 177  330 164 (453 1 ) 053 5  089 158  923   717 1    مجموع الخصوم وصافي األصول

ت اإليرادا

 943 74  545 71  899   989 69  657   المساهمات في اتفاقيات المشروع

 086 1    086 1  المساهمات الطوعية األخرى

 886   399    399    إيرادات أخرى

 829 75  030 73  899   388 70  744 1  مجموع اإليرادات

النفقات

 217 31  178 28    59   683 27  436   رواتب واستحقاقات الموظفين وموظفي المشاريع

 662 36  012 35    815   850 33  347   العقود من الباطن واللوازم والمواد المستهلكة

 705   666 3     624 3  42   نفقات التشغيل العامة

 760   327      327    السفر 

 92   429      429    التدريب

 182 6  159 4    24   095 4  40   النفقات اإلدارية العامة

 211   381     1   380   1  نفقات أخرى

نفقات  829 75  152 72  899   388 70  866   مجموع ال

  878     878   الفائض/)العجز( للسنة

*تشمل المبلغ االحتياطية الفروق في الترجمة

مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

)بآالف الدوالرات الكندية(

منظمة الطيران المدني الدولي

أنشطة مشاريع التعاون الفني حسب مجموعة الصناديق

األصول، والخصوم، وصافي األصول في 31 ديسمبر 2021

اإليرادات والنفقات والفائض )العجز( في 2021

2021االلغاء
2020

(restated)



IV-7 

 

  
 

  

 الجدول(د)

األرباحالتحويل

الرصيدالخسائر أوالصناديق منالفائدةالرصيد

فيغيررداألخرىاإلدارية الخدماتتكاليفواإليراداتفينوع

التعديل01/01/2021الصناديق
(1)

31/12/2021المستحقةالمساهماتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالمساهمات

 MSA  787     1 (  0) (  787)    0أفغانستان

 MSA    29    19   2      8أندورا

 MSA 1 229      554   56   (  1)  619أنغوال

 MSA 15 098 (  95) 4 250   7  8 180   407 (  147) (  197) 10 330األرجنتين

          IPAVجزر البهاماس

 MSA  282    661    79   7 (  0)(  39)(  0)  818بوليفيا

          TFبوليفيا

          TFبوتسوانا

 MSA  272    (  4)  1      276البرازيل

 MSA  75      31   0  (  43)   0كابو فيردي

 MSA  34    143    63   3   (  0)  110كولومبيا

 MSA  430     1        431كوستا ريكا

 MSA  251    150    168   17   (  0)  217قبرص

 MSA  38     0   0   0  (  38)   0تشيكيا

    MSA(  0)       0الدنمارك

   MSA  9      (  9)جيبوتي

 MSA        177     177تيمور الشرقية

 MSA  599     1   24   10      565إكوادور

          MSAفنلندا

          MSAغانا

 MSA  416     0   312   35   (  2)  67اليونان

 MSA  310     0   0       311غواتيماال

 MSA  7    (  0)(  0)     7هايتي

 MSA 9 084     15   261 (  623) ( 9 439)(  0)  22هندوراس

          TFبين األقاليم

 MSA  210    495   0   74   7 (  2)(  146)   476الهند

 MSA  935    215   1   356   17 (  114) (  2)  663أندونيسيا

    MSA(  0)       0جمهورية إيران اإلسالمية

 MSA  18     0   5   0      13إيطاليا

 MSA 2 402   1 026    898   90   (  0) 2 440الكويت

 MSA  134    900   1   307   31  (  86)(  1)  612لبنان

 MSA  15      1   0      14مالي

 MSA  29      17   0      11موريتانيا

   IPAV  5      (  5)المكسيك

 MSA  172    73   0   120   9      116المكسيك

 TF  119   2 143    268   23   (  0) 1 970المكسيك

  MSA  317      0   0  (  317)ميانمار

 MSA  440      126   13 (  105) (  0)  197ناميبيا

   MSA  11      (  11)نيبال

MSA  86      (  86)  (  0)ُعمان

          MSAباكستان

 MSA  400   2 196    749   70 (  1)   0  1 776بنما

 TF 28 450   11 895   33  18 609   994   (  0) 20 775بنما

 MSA 7 427     4  1 046   165   (  0) 6 220باراغواي

 MSA 12 463   3 707   0  7 176   962 (  15) (  32) 7 986بيرو

 MSA  66       1      65الفليبين

 MSA  12     0   (  12)   0   0قطر

 MSA 6 585    312   7   937   36 (  68)(  44)(  66) 5 752إقليم أفريقيا

 MSA 2 221    300   3   359   10     0  2 155إقليم آسيا

 TF 6 311   1 550   10  1 064   122   58  (  1) 6 742إقليم آسيا

 TF  133     0   98   7      28إقليم أوروبا

 MSA  596    200   0   200   20      577إقليم أوروبا والشرق األوسط

 TF  377    165   1   206   21   (  0)  315إقليم أوروبا والشرق األوسط

 IPAV  37           37إقليم أمريكا الالتينية

 MSA  887    407   0   263   11 (  94) (  0)  927إقليم أمريكا الالتينية

 TF 3 898   1 746   7  1 340   181   145  (  0) 4 274إقليم أمريكا الالتينية

 MSA  4           4جمهورية كوريا

 MSA  569      265   27   0  (  0)  276جمهورية الكونغو

 MSA  30      (  30)   0   0رواندا

النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي

أنشطة مشاريع التعاون الفني والصناديق االئئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية

والمقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المقدمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات األمريكية)
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 الجدول(د) (تابع)

األرباحالتحويل

الرصيدأو الخسائرمن الصناديقالفائدةالرصيد

فيغيررداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليفواإليراداتفينوع

التعديل01/01/2021الصناديق
31/12/2021المستحقةالمساهماتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرىالمساهمات)1(

 MSA 4 463   14 400   333  4 168   377   57  (  2) 14 706المملكة العربية السعودية

          MSAسيشيل

   MSA  3      (  3)سيراليون

MSA  34    44   0   0   0 (  44)(  34) (  0)سنغافورة

 TF  109    115   0   102   5      116سنغافورة

 MSA 12 180 (  73)   3 520   77 (  503) (  0) 8 007الصومال

 TF  546     2   0    503    1 051الصومال

 MSA  10     0   2   0      8جنوب السودان

 MSA  28    52   0   45   2     0   32اسبانيا

 MSA  17     0        17السودان

 MSA  79     0   70   7  (  1)   2تايلند

   MSA  13      (  13)تركيا

 MSA  925    200    22   2   (  0) 1 101جمهورية تنزانيا المتحدة

 MSA 1 521    748   2   564   54 (  34)   0  1 617أوروغواي

 MSA  118     0        119فنزويال )الجمهورية البوليفارية(

LS  880   185   0   185   18   82 (  0)  944 

555 2 244  311 2األموال المحتفظ بها بالنيابة عن أطراف ثالثة

853 152(303  )(186 10)(060 1)274 8493 52 431  304 48 77  171 712المجموع

088 137(380  )(048 13)(358 1)096 9124 65 541  570 61 98  159 672ما يعادله من الدوالرات الكندية

على أساس نقدي (1)

مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي

أنشطة مشاريع التعاون الفني والصناديق االتئمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية

والمقبوضات والنفقات ورصيد المقبوضات المقدمة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات األمريكية)
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الجدول )هـ(

األرباحالتحول

الرصيدأو الخسائرمن الصثناديقالفائدةالرصيد

في غيررداألخرىالخدمات اإلداريةتكاليف واإليراداتفينوع

31/12/2021المحققةالمساهماتوغيرهاالعامةالمشاريعاألخرى01/01/2021الصندوق

 CAPS  138   1   207   9   787  (  0)  710أفغانستان

 CAPS  14   0        14جزر البهاما

 CAPS  33   0   0   0  (  33)   0بوليفيا

   CAPS  18   0   (  18)الرأس األخضر

 CAPS 1 534   2   253   4   (  0) 1 279كوبا

   CAPS  47   0   (  47)اثيوبيا

 CAPS  116         116غينيا

 CAPS  666   1   168   7      492جامايكا

  CAPS  43     (  43)لبنان

 CAPS  66   0        67ليسوتو

 CAPS  46   0        46الجماهيرية العربية الليبية

 CAPS  4   0        4الصين، منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة

 CAPS  72   0   69   0      3موزامبيق

 CAPS  16   0        17نيجيريا

 CAPS  3   0        3عُمان

        CAPSاالتحاد الروسي

 CAPS  103   0        103سيشيل

 CAPS  6   0        6السودان

 CAPS  754   1   0    (  0)  755سورينام

 CAPS  243   0        244الجمهورية العربية السورية

        CAPSترينيداد وتوباغو

   CAPS  12    (  12)أوغتدا

CAPS  45   0   (  46)  (  0)جمهورية تنزانيا المتحدة

 CAPS  18   0        18أوروغواي

اليمن

 877 3 (0  )(76  ) 666   19   698   6   998 3 المجموع

 967 4 (0  )(97  ) 853   24   875   8   102 5 ما يعادله من الدوالرت الكندية

مجموع التفاصيل قد ال يتساوى مع اإلجماليات بسبب التقريب

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف الدوالرات األمريكية)

النفقاتالمقبوضات

منظمة الطيران المدني الدولي

أنشطة مشاريع التعاون الفني

صندوق خدمات مشتريات الطيران المدني

المقبوضات والننفقات ورصيد المقبوضات المسبقة
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الجدول )و(

ADRM  262   78   184

ASRM  122  160   206   75

AVSEC  307   153   154

FAL  115  121   162   74

PHC  168   40   127

IPK  138   52   86

  237  1 154   691   700 

  297  1 447   866   877 

 المالحظة(1): التالي النحو على التنفيذ أدوات مجموعات نوع وصف:

ADRM - التنفيذ أدوات مجموعات مطارات تشغيل إعادة

ASRM - التنفيذ أدوات بمجموعات الخاصة المدني الطيران لسلطات كورونا بفيروس المتعلقة الطيران سالمة مخاطر إدارة

AVSEC - التنفيذ أدوات لمجموعات كورونا بفيروس الخاص الطيران أمن جودة مراقبة

FAL - التنفيذ أدوات بمجموعات الخاص المدني الطيران ومرونة بدء إعادة أجل من الجوي النقل لتسهيالت الوطنية اللجان تقوية

PHC - التنفيذ أدوات بمجموعات الخاص العامة للصحة ممر إنشاء

IPK - التنفيذ أدوات بمجموعات الخاص العامة األغراض صندوق

مجموع التفاصيل قد ال يتساوى م  اإلجماليات بس ب التقريب

ما يعادله بالدوالر الكندي

المجموع

طراز مجموعات أدوات 
التنفيذ)1(

رصيد البداية

في 1 يناير 2021
النفقاتاإليرادات

رصيد النهائية

في 31 ديسمبر 2021

طيران المدني الدولي منظمة ال

أنشطة مشاريع التعاون الفني

إيرادات ونفقات وأرصدة صناديق مجموعات أدوات التنفيذ

للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

(بآالف دوالرات الواليات المتحدة)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة الطيران المدني الدولي
م إلى الجمعية العمومية بشأن مراجعة البيانات المالية قد  تقرير مراجع الحسابات الخارجي الم   الجزء الخامس:

وتعليقات األمين العام ردًا على  31/12/2021المنتهية في لمنظمة الطيران المدني الدولي للفترة المالية 
 .تقرير مراجع الحسابات الخارجي



SFAO-21492 | 4/5/2022| تقرير المراجع الخارجي للحسابات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ُمراجعة البيانات المالية
 2021لعام 

 
 (منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو



2      SFAO-21492| 2022/5/4 | تقرير المراجع الخارجي للحسابات 

 المحتوياتجدول 

 7-1 الفقرات ................................................................................................ التنفيذي الموجز

 20-8 تالفقرا ................................................................................................ تنفيذ الُمراجعة

 52-21 تالفقرا  ....................................................................................... ة الداخليةرقابم الانظ
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أكدت الجمعية العمومية و  (SFAO - االتحادي مراجعةالمكتب اختصارًا السويسري ) االتحادي الحسابات مراجعةمكتب المجلس ن عي  
 2022إلى عام  2020 عام من للسنوات المالية (مراجع حسابات خارجي لمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاوكالتعيين وأقرته 

 .(30/6/2023 إلى 1/7/2020 )الفترة من

من النظام المالي لإليكاو وكذلك في االختصاصات اإلضافية التي تنظم المراجعة الخارجية  13تحدد االختصاصات في المادة تو 
 .على أحكام مراجعة الحسابات 21/8/2020وعالوة على ذلك، نصت رسالة التعاقد المؤرخة  .للحسابات المرفقة بذلك النظام

عن دوره منظمة الطيران المدني الدولي بطريقة مستقلة تمامًا ل لبيانات الماليةل ةخارجي مراجعةب االتحاديمكتب المراجعة ويضطلع 
من المهنيين ذوي الخبرة الواسعة في عمليات  اً فريق مكتب المراجعة االتحاديويوظف  .عليا لإلشراف المالي لالتحاد السويسري  كهيئة

 .في المنظمات الدولية مراجعةال
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  2021ُمراجعة البيانات المالية لعام 
 (منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو

 

 

  تنفيذيال وجزمال
 

 

( ُمراجعة البيانات المالية لعام مكتب المراجعة االتحاديأكمل "المكتب السويسري االتحادي لُمراجعة الحسابات" )  -1
. وقد أجريت هذه الُمراجعة في ظروف جائحة فيروس كورونا. وبالرغم من األزمة وقيودها، استطاع "مكتب 2021

المراجعة االتحادي" تنفيذ مهمة الُمراجعة. وقد اضطلع بجزء من إجراءات المراجعة داخليا بمقر اإليكاو بمونتريال 
بشأن المراجعة عن طريق العمل عن بعد بواسطة االجتماعات االفتراضية والوصول إلى  وحصل على أدلة إضافية

نظم اإليكاو على شبكة اإلنترنت. ويود "مكتب المراجعة االتحادي أن يشكر إدارة وموظفي اإليكاو على ما أبدوه 
تواصل بشكل مفتوح مع األمين من التزام وبذلوه من جهود في هذا السياق. وكان بإمكان مكتب المراجعة االتحادي ال

 العام واإلدارة والموظفين ومكتب الرقابة الداخلية واللجنة االستشارية للتقييم والُمراجعة.
"مكتب المراجعة االتحادي" أن ُيبرز التعاون الممتاز وروح االنفتاح التي اتسمت بها عملية الُمراجعة. وهو  ويود   -2

 ي اإليكاو من لباقة خالل مدة عمله.ُيعرب عن تقديره لما أبداه جميع مسؤول
مكتب المراجعة االتحادي عمليات الُمراجعة وفقًا "للمعايير الدولية لُمراجعة الحسابات" و"النظام المالي"  وأجرى  -3

 .2021لإليكاو وتحليل المخاطر ونهج الُمراجعة المعروض في تقرير تخطيط الُمراجعة الصادر في ديسمبر 
 

 

 مشفوع بتحفظرأي المراجعة غير 
. وقد اُِعد ت 2021"مكتب المراجعة االتحادي" رأي المراجعة غير مشفوع بتحفظ بشأن البيانات المالية لعام  ُيصدر -4

 هذه البيانات المالية وفقًا للنظام المالي لإليكاو و"المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام".  

المؤسسة المستمرة. وتكشف إجراءات  يانات المالية على أساس مفهوم ووفقًا لتقييم إدارة اإليكاو، فقد أُِعد ت الب -5
عدم وجود أي شكوك مادية حول قدرة المنظمة على مواصلة العمل كمؤسسة مستمرة إلى نهاية عام  المراجعة
صلة . واالستدامة المالية للمنظمة تظل تشكل مجال اهتمام. ويدعو مكتب المراجعة االتحادي اإليكاو إلى موا2022

 جهودها الرامية إلى التحكم في النفقات وإدارة الخزانة بصرامة في األشهر المقبلة. 

اإليكاو بتصويب البيانات الخاطئة التي جرى تحديدها أثناء عملية الُمراجعة والتي يمكن أن يكون لها تأثير  وقامت -6
 .تطرأ عليها أي تغييراتكبير على البيانات المالية. وأما االستنتاجات األخرى األقل أهمية فلم 

 

 تحسينال من أجلتوصيات 
يحتوي هذا التقرير على أبرز استنتاجات مكتب المراجعة االتحادي فيما يتعلق بالمحاسبة وبيئة تكنولوجيا المعلومات  -7

وفي ونظام الرقابة الداخلية. وقد حدد "مكتب المراجعة االتحادي" عدة مجاالت للتحسين في نظام الرقابة الداخلية 
عملية إعداد البيانات المالية وإصدار التوصيات. وناقش ذلك مع اإلدارة وطلب تعليقات من األمين العام في هذا 

 . الصدد

وتابع المكتب التوصيات الصادرة خالل المراجعات الخارجية السابقة للحسابات. وقد خلص إلى أن اإلدارة في 
ة. أما باقي التوصيات المفتوحة فهي تشير باألساس إلى توصية مفتوح 81توصية من أصل  50قد نفذت  2021

 . تكنولوجيا المعلومات
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 تنفيذ الُمراجعة
 

 ُمراجعةالونطاق أهداف 
 بناًء على (إليكاومنظمة الطيران المدني الدولي )االهدف من الُمراجعة المالية هو إبداء رأي بشأن البيانات المالية ل -8

 .31/12/2021للسنة المنتهية في  "المحاسبية الدولية للقطاع العامالمعايير "
رات في يوبيان التغي (وبيان األداء المالي )البيان الثاني (المالي )البيان األول وضعتشمل البيانات المالية بيان الو  -9

يزانية والمبالغ الفعلية )البيان الم ةوبيان مقارن (وبيان التدفقات النقدية )البيان الرابع (صافي األصول )البيان الثالث
غيرها من المالحظات المالحظات على البيانات المالية التي تشمل عرض السياسات المحاسبية و  وكذلك (الخامس

 .التوضيحية
 رفق، بما في ذلك الملإليكاوالمالي نظام وامتثاال لل "لُمراجعة الحساباتللمعايير الدولية " وفقاً أجريت الُمراجعة وقد  -10

للتأكد الُمراجعة وتنفيذ المعايير تخطيط  قتضي هذهتو  .الُمراجعة الخارجية" نظم"االختصاصات اإلضافية التي ت (ب)
 .ةأي أخطاء جوهريالبيانات المالية خالية من أن معقول  على نحو

فقد بالرغم من األزمة وقيودها، و  .في سياق جائحة فيروس كورونا "مكتب المراجعة االتحادي" نفذت مهمةوقد  -11
وقد زار المكتب المقر  .وحصل على ما يكفي من أدلة المراجعةُمراجعة إجراء ال "مكتب المراجعة االتحادي" استطاع

 . وجمع أدل ة إضافية بشأن المراجعة عن طريق2022وفي مارس  2021الرئيسي لإليكاو في سبتمبر وديسمبر 
ه بالأن ي" مكتب المراجعة االتحادي" يود  و  .ةاإللكتروني رسائلتبادل العمليات عد و نظمة عن بُ المؤتمرات المُ  شكر توج 

 .في هذا السياق جهودبذلوه من و  اتتزامما أبدوه من الإدارة وموظفي اإليكاو على إلى 

 

 الُمراجعة عمليةمجاالت التركيز في 
أجرى "مكتب المراجعة االتحادي" عملية تقييم للمخاطر ألغراض الُمراجعة. وبناًء على هذا التحليل، جرى تحديد  -12

المجاالت ذات األولوية التي تشكل مخاطر كبيرة أو تتطلب اتخاذ إجراءات محددة من حيث المراجعة. وقد ُأدِرجت 
ر.. واتبع "مك2021في تقرير تخطيط الُمراجعة لشهر ديسمبر   تب المراجعة االتحادي" نهج الُمراجعة بالشكل المقر 

وتحدد "المعايير الدولية لُمراجعة الحسابات" الدور الذي يجب أن يؤديه ُمراجعو الحسابات فيما يتعلق بمخاطر  -13
ق وبالتالي، فقد طب (.240 المعيارأو الخطأ ) غشفي البيانات المالية، سواء كان ذلك بسبب ال الخاطئة المعلومات

 .الصددإجراءات محددة في هذا  مكتب المراجعة االتحادي
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(وصف الخطر )حسب تقرير تخطيط المراجعة #  استنتاجات المراجعة 
 فيروس كوروناتأثير جائحة  -1

 .ورصيدها النقدي قد يكن لتبعات الجائحة آثار على أنشطة المنظمة
 وما يليها 56الفقرة 

 تجاوز اإلدارة للضوابط -2

 .هاأو تتجاوز  لتوجيهاتا أو شروطاإلدارة الضوابط أو ال قد تبطل
 وما يليها 26الفقرة 

 "المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام"طبيق ت -3

 ."لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام"ا كل شروطلبيانات المالية ال يمكن أن تمتثل ا
 وما يليها 62الفقرة 

   أغريسو(برنامج ) "المؤسساتتخطيط موارد "برنامج  -4

، مما يزيد من مخاطر صحيحظم تكنولوجيا المعلومات بشكل نُ  يجري تصميم أو صيانةقد ال 
 .غشاألخطاء أو ال

 وما يليها 26الفقرة 

 اإليراداتتسجيل  -5

والمعامالت  الزمنية اتالصحيح للفتر غير  توق فالكإيرادات العقود بشكل صحيح ) احتمال عدم احتساب
 (.غير التبادلية مثال

 .بشكل صحيح حسابهاجري وقد ال ي إليكاوعلى شروط ضارة لـ مشروعاتقد تحتوي عقود ال

شكوك فيها إلى زيادة الحاجة إلى المخصصات أو عمليات حسابات القبض المقد يؤدي تحصيل 
 .الشطب

 .يعتبر االعتراف باإليرادات من المخاطر الهامةو 

 85و 81و 33الفقرات 
 وما يليها

 

 المشتريات -6

 .أو كامل ت بشكل صحيحالنفقا احتمال عدم احتساب

 .واتيةظل ظروف غير مُ في  جري أو قد ت اإليكاوقد ال تفي المشتريات باحتياجات 

 وما يليها 38الفقرة 

 تكاليف الموظفين -7

 .قة بالموظفين بالكاملنفقات المتعلال احتمال عدم احتساب
ما و  70و 44الفقرتان 

 يليها
 

 نةاخز ال -8

  .بهارخص المدفوعات مبررة أو مقد ال تكون 
 .األصولقد ال توجد 

ما و  64و 47الفقرتان 
 يليهما

 
 

  تنظيممع اإلدارة وهيئات ال تواصلال

والُمراجعة ( واللجنة االستشارية للتقييم OIOومكتب الرقابة الداخلية ) ُعرضت مجاالت التركيز على إدارة اإليكاو -14
(EAAC)  والمجلس. وعقد مكتب المراجعة االتحادي، خالل إنجازه المراجعة، اجتماعات مع األمين العام واإلدارة

وعمومًا، يؤكد "مكتب المراجعة االتحادي" على التعاون الممتاز والتواصل الشفاف أثناء وكبار موظفي المنظمة. 
 الُمراجعة.

. (14/4/2022األمين العام )( و 13/4/2022) "المالية إدارة "فرع الشؤون  الُمراجعة إلى استنتاجات وُأحيلت -15
 (.25/4/20221" )اللجنة االستشارية للتقييم والُمراجعةونوقشت مع 

عند توضيحها ومناقشتها مع األشخاص المسؤولين  جرى الثانوية األخرى التي   تِرد في هذا التقرير المسائلالو   -16
 .أعمال الُمراجعةقيامنا ب
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 بة الداخليةاالتعاون مع مكتب الرق
من  610 للقاعدة فقاً و . و رقابة الداخلية"مكتب ال"علمًا بالعمل الذي قام به  "مكتب المراجعة االتحادي"أحاط  -17

التي قد تكون ذات  "ة الداخليةرقابمكتب ال" مراجعةنتائج ُاِخذت بعين االعتبار ، المعايير الدولية لمراجعة الحسابات
"مكتب مع  ةبع سنويتبادل رُ وجرت الُمواظبة على إقامة عمليات . مكتب المراجعة االتحاديصلة بإجراءات ُمراجعة 

سلط يأن  "مكتب المراجعة االتحادي" ود  وي .داخل المنظمةشراف لتنسيق وظائف الُمراجعة واإل الرقابة الداخلية"
 ."تب الرقابة الداخلية"مك الضوء على التعاون الممتاز مع

 الُمراجعة المنبثقة عن عمليةتوصيات ال
الرئيسية ستنتاجات يحتوي هذا التقرير على االو  ها.تحسينيتعين عدة مجاالت  "مكتب المراجعة االتحادي"د حد   -18

 ."الداخلية رقابةال"نظام المتعلقة بالمحاسبة وبيئة تكنولوجيا المعلومات و

التوصيات مع اإلدارة وطلب  وقد ناقش "مكتب المراجعة االتحادي". جديدة توصية 12 يتضمن هذا التقريرو  -19
 .ة عن مراقبة تنفيذهايمسؤولالاإلدارة وتتولى تعليقات من األمين العام. الحصول على 

 السابقة للمراجعة. وتردالخارجية وتابع مكتب المراجعة االتحادي أيضا توصيات المراجعة المنبثقة عن العمليات   -20
 .وما يليها 100تفاصيل هذه المتابعة في الفقرة 
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 ة الداخليةرقابم الانظ
 

، كما هو منصوص االستخدام المنتظم لموارد المنظمةضمان داخلية لالة قابر الحتفظ األمين العام بنظام يجب أن ي  -21
 لإليكاو. "المالي نظامال"في المادة الحادية عشرة من  عليه

بمدى  يتعلق فيما اإليكاو أهداف لتحقيق معقولة توفير ضمانات في أساسيا عنصراً " الداخلية الرقابة نظام" ويعتبر  -22
 إعداد عملية إليها تستند التي الرئيسية العمليات" مكتب المراجعة االتحادي" اختار وقد. المالية التقارير موثوقية
ويختار مكتب المراجعة . 2021 المالية للسنة الرئيسية الُمراجعة مجاالت أدناه الجدول ويعِرض. المالية التقارير

 تفادياً " الداخلية الرقابة مكتب" أنجزه الذي العمل مراعاة جرى  االتحادي العمليات الرئيسية لمراجعتها بالتناوب. وقد
 ،"مكتب المراجعة االتحادي"مهمة  من األوليين تينالسن وخالل". مكتب المراجعة االتحادي" عمل في لالزدواجية

مكتب المراجعة " وسيستفيد". الداخلية الرقابة نظام" الجيد بـ اإللمام أجل من واسعة النطاق ُمراجعة ى المكتبأجر 
 .المالية للبيانات المقبلة الُمراجعة عمليات نطاق وسيوسع النتائج من" االتحادي

 

 2021في  التقييم اإلجمالي 2020في  التقييم اإلجمالي اإلجراءات

 

 

 مستوى الهيئاتالضوابط على 
 

 الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات
 

 تسجيل اإليرادات
 

  المشتريات

 جوراأل
 

   السفر

  إدارة السيولة والخزانة

   ابتةثاألصول ال

  غالق وإعداد عملية البيانات الماليةاإل 

 


 

 

ةهناك حاجة مُ و  .ينقص ماد يوجد  .اإلجراءتخاذ ال ـلح 

 .تنفيذه من قبل اإلدارة 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 
 

 

 

 شروطل اً وفقو  ."المراقبة الداخليةعن بيان "و ()"العرض" اً ماليتقريراً نشر األمين العام، إلى جانب البيانات المالية، يو  -23
المعلومات لتحديد  " بقراءة هذهمكتب المراجعة االتحادي" قام، من "المعايير الدولية لمراجعة الحسابات" 720 القاعدة
أي علمًا ب "مكتب المراجعة االتحادي" أخذلم يو  .راجعةالبيانات المالية المة، إن وجدت، في ماديالتناقض الأوجه 

 .مهمةاستثناءات 
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 الضوابط على مستوى الهيئات
طارًا جديدا إ"ت اإليكاو وضع، 2020في عام و  .م المخاطريقيتولى تمجلس دائم يجتمع بانتظام وي دى اإليكاول -24

مخاطر في اإليكاو البسجل  وُيحتفظ (.)"نظام إدارة المخاطر المؤسسية" "بة الداخليةادارة المخاطر المؤسسية والرقإل
 بالغواإلك الدفاتر مسفيما يتعلق ببيئة المراقبة  أما .مكاتبال/داراتوعلى مستوى اإل)سجل المخاطر المؤسسية( 

اإليكاو  وضعت، حديد المسؤولياتباإلضافة إلى هيكل اإلبالغ التشغيلي وتو  .بشكل جيدفيجري تطويرها المالي 
األخالقيات  مكتبومعايير السلوك و  "إطار األخالقيات"تدابير لمنع السلوك غير المناسب أو اإلبالغ عنه، مثل 

، أنشأت 2021وفي عام  .وما إلى ذلكمع هيئة مستقلة معنية  غ عن المخالفاتبالاإلوقناة  رقابة الداخليةالمكتب و 
ومن  ."وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة"إشراف من اإليكاو  ستفيدت كمااإليكاو لجنة جديدة معنية بالحكامة. 

 .لسياسات واإلجراءات الماليةدلياًل لو  امالي نظاما، وضعت اإليكاو ةالماليالناحية 
 

تتعلق ببيئة المراقبة وقدم عدة توصيات، السيما استنتاجات عدة علمًا بُمراجع الحسابات الخارجي السابق وأخذ  -25
بعض التحديات  ستنتاجاتتمثل هذه االو  .المشتريات بإدارة التعاون الفني قسموإلحاق  اتاألخالقي خص إطارفيما ي

، نقلت اإليكاو قسم المشتريات من إدارة التعاون الفني إلى مكتب اإلدارة 2021وفي عام  .منظمةبالنسبة لل
 .قادمةُمراجعة  ةفي عملي مسائلالباقي متابعة  "مكتب المراجعة االتحادي" نوي يو والخدمات. 

 العامة لتكنولوجيا المعلومات ضوابطال
استعرض و  .تقييم التطبيقات المتعلقة بالبيانات المالية"الضوابط العامة لتكنولوجيات المعلومات" تشمل ُمراجعة  -26

 خادمال"وقاعدة بياناته و "برنامج أغريسو" برنامج تخطيط موارد المؤسسات لإليكاو مكتب المراجعة االتحادي
 .األساسي (Windows Serverالحاسوبي ويندوز" )

 تقييم مكتب المراجعة االتحادي

ضوابط فيما يخص مراجعة على اليقوم نهج باتباع يسمح وهو ما  الضوابط العامة لتكنولوجيات المعلومات فعالة.
أن مستوى نضج تكنولوجيا المعلومات  "مكتب المراجعة االتحادي"ويعتبر بعض العناوين في البيانات المالية. 

، لكنه يظل منخفضا نسبيا وال يزال يحتاج تحسينات مهمة. 2021داخل اإليكاو تحسن بعض الشيء في عام 
د المكتب   مدع مة من "برنامج أغريسو"ال لإليكاوأوجه القصور التي أثرت على جودة العمليات اإلدارية بعض وحد 

معالجة تكنولوجيا المعلومات، ونجاعة نظرا ألنها تؤثر سلبا على فعالية و رد البشرية(. )مثل المالية والمحاسبة والموا
يوصي اإليكاو بمعالجتها بشكل كامل وعاجل، كما هو منصوص عليه بالتفصيل  "مكتب المراجعة االتحادي" فإن

 .في الفقرات التالية
 

 متابعة توصيات عمليات المراجعة السابقة
 7المفتوحة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات منذ عمليات المراجعة السابقة، ُنفذت  13من أصل التوصيات الـ   -27

توصيات عالقة. وتتعلق التوصيات المتبقية  5، واستعيض عن واحدة بأخرى محدثة وظلت 2021توصيات في عام 
امل في النظام؛ ووجوب تحسين تطبيق سياسة باالستنتاجات التالية: ال يجري تعقب التغييرات في اإلعدادات بالك

كلمات السر؛ ووجوب ضمان اإلدارة السريعة إلجراءات التصريح؛ ووجوب مراجعة حقوق استخدام برنامج أغريسو 
مراجعة منتظمة؛ ووجوب تنفيذ نظام إدارة السجالت. وفقًا لما أفادت به اإليكاو، ُأحرز بعض التقدم في هذه األثناء 

تغييرات وسياسة كلمات السر وقيام قسم الشؤون المالية بمراجعة حقوق االستخدام الممنوحة )مثل تسجيل ال
 . للمستخدمين(. وسيقوم المكتب بمتابعة هذه المسائل أثناء عملية المراجعة القادمة
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 حسابات غير شخصيةتدقيق  –حق االستخدام المنطقي 
وكانت من بينها حسابات اختبار مكررة وغير شخصية في حدد مكتب المراجعة االتحادي الحسابات الحساسة.  -28

كما ال ينبغي أن توجد حسابات .  ينبغي أن توجد حسابات اختبار غير شخصية في نظام إنتاجيالو . نظام إنتاجي
ويجب أن يستند أي تغيير في حق االستخدام إلى طلب . eyes-4مكررة ألنه يمكن أن تستخدم للتحايل على مبدأ 

 .سليم
 

 تقييم مكتب المراجعة االتحادي
 

عدم  يجبو . ر اإليكاو كل حساب غير شخصيبأن تبر   مكتب المراجعة االتحاديخالل مراجعة الحسابات، أوصى 
(. المستخدمين الفنيين أو اإلجراءات اآلليةحسابات مثل )حسابات النظام ل سوى شخصية الحسابات غير الإنشاء 

أو  أغريسويجب إلغاء حساب اختبار النظام اإلنتاجي و . الحسابات المكررة بأن تلغياإليكاو  المكتبأوصى كما 
هذه التوصية مباشرة أثناء مراجعة الحسابات، ألن للحسابات غير  الجزء األكبر منونفذت اإليكاو . تسجيله بشفافية

 تعين علىسيومع ذلك، . مبرر رسميا لألجور، وهوحساب واحد مكرر ثمة ال يزال و . ةوجيه تالشخصية مبررا
إيجاد حلول أخرى لهذا الرامية إلى مراجعة الحسابات ومتابعة جهود اإليكاو ل مخففة مكتب مواصلة تنفيذ إجراءاتال

 .الحساب المكرر
 

 اإلصدار القديم لقاعدة البيانات المالية –حق االستخدام المنطقي 
منذ نهاية عام النسخة لم تعد تحظى بأي خدمات  وهذه .ةقديم نسخة استنادا إلىقاعدة البيانات المالية تعمل  -29

 من أوجه القصور األمني المرتفعة والخطيرة كبيرعدد ا ويشوبه  2020

 مكتب المراجعة االتحادي تقييم

 .نيةلكترو إصدارات قديمة لقاعدة البيانات من شأنه أن يزيد بشكل كبير من خطر الهجمات اإلاستخدام 

 (1)األولوية  1التوصية رقم 

 تصحيحات األمان، قاعدة البيانات إلى نسخة تحظى بالخدمات وتضم كل ترقيةب مكتب المراجعة االتحاديوصي ي
 .أو باالنتقال إلى نظام آخر إلدارة قاعدة البيانات

 تعليقات األمين العام
 التوصية مقبولة.

اإليكاو برمتها، وحدد تلك التي قام قســـــــــــم أمن المعلومات بالفعل بتقييم جميع نظم قواعد البيانات على مســـــــــــتوى 
تحتاج إلى الترقية، وأبلغ قســـــم تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــاالت بالنتائج. وســـــيتولى قســـــم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصــاالت ترقية نظم قواعد البيانات هذه إلى اإلصــدارات المدعومة المطلوبة وســيقوم أيضــًا بإجراء تصــحيحات 

 .يحات المقررةاألمان وفقًا لدورة التصح
  إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوحدة: 

 31/12/2022 :التاريخ المستهدف
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 التغييرات في حقوق االستخدام –المنطقي حّق االستخدام 
 .موافق عليها قسائم ومن ثم غيرفي حقوق االستخدام غير مرفقة ب تغييراتحدد مكتب المراجعة االتحادي عدة  -30

 

 تقييم مكتب المراجعة االتحادي

 أي قصور في أسلوب إدارة حقوق االستخدام قد يزيد بشكل كبير من خطر االستخدام غير المصرح به.

 (1األولوية ) 2التوصية رقم 

  .إلى طلب موثق ومعتمد الستخدامبأن تستند اإليكاو في كل تغيير في حقوق ا يمكتب المراجعة االتحادوصي ي

 تعليقات األمين العام
قبول التوصية وتنفيذها. جميع التغييرات في حقوق االستخدام يجري تسجيلها من خالل مكتب اإليكاو للخدمات تم 

(ICAO service desk) .وقد تم تحديث هذا اإلجراء في إطار مفهوم منح األذون والتراخيص 
  المعلومات واالتصاالت إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/قسم تكنولوجياالوحدة: 

 31/12/2021ُنفذت في  :التاريخ المستهدف
  

الجديدة أو التعديالت األخرى، استنادا إلى المستخدمين الحاليين  خالتمدتنشأ حقوق استخدام جديدة، مثل الو  -31
 (.الذين يعتبرون مستخدمين مرجعيين)

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 
بل كمرجع،  الحاليينمستخدمين الفضلى، ينبغي أال يستخدم تغيير في حقوق االستخدام ال اتممارسحدى الوفقا إل

وهكذا، يحتمل أن تتبع حقوق االستخدام مبدأ الحاجة إلى المعرفة. وهي  .ُيستعان باألدوار أو المستويات الوظيفية
   بمعرفة حقوق االستخدام والحفاظ عليها داخل المنظمة برمتها.تسمح أيضا 
 (2)األولوية  3التوصية رقم 

األدوار أو لى إتستند اإليكاو في كل طلب أو تغيير في حقوق االستخدام  بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .المستويات الوظيفية

 تعليقات األمين العام
 تم قبول التوصية وتنفيذها.

أغريســـــو. وقد تلقى الفريق الفني تعليمات ُتمنح حقوق االســـــتخدام حاليًا على أســـــاس أســـــماء األدوار الوظيفية في 
بأن يقوم بترجمة جميع طلبات الحصــــــول على حقوق االســــــتخدام إلى أســــــماء وظيفية في أغريســــــو للموافقة على 

 .الطلب، حتى قبل التنفيذ. وسيتم ذلك بصرف النظر عن التنسيق األصلي للطلب
 لتطبيقات المؤسسية قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/وحدة خدمات االوحدة: 

 19/4/2022ُنفذت في  :التاريخ المستهدف

  تجزئة الشبكة اإللكترونية – العمليات
 أوصى المدقق الخارجي السابق بتجزئة الشبكة لتحسين أمن تكنولوجيا المعلومات. ولم تقم اإليكاو 2017في عام  -32

 .بذلك بعد. ويلغي مكتب المراجعة االتحادي التوصية السابقة ويستعيض عنها بالتوصية المحدثة التالية
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 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

تعمل تجزئة الشبكة على تحسين األمن من خالل السماح بتقسيم الشبكات إلى أجزاء بناء على مدى أهمية البيانات 
الشبكة تضمن أن ينحصر الدخول إلى جزء من الشبكة في حركة الشبكة المسموح ومتطلبات االستخدام. وتجزئة 

 .بها والمتحكم فيها. واألنظمة ذات الصلة بالشؤون المالية يجب أن توجد في جزء متحكم فيه ومقيد من الشبكة
 (2)األولوية  4التوصية رقم 

 الشبكة.تجزئة بتنفيذ اإليكاو تقوم  بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 تعليقات األمين العام

 التوصية مقبولة.
شرع قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أعمال تجزئة الشبكة بعد الدعم الذي تلقاه من فريق تنفيذ خارطة 
طريق أمن المعلومات في مبادرات الســــــنة األولى. وســــــيجري االضــــــطالع بمزيد من أعمال تجزئة الشــــــبكة لتقييد 

النظم ذات الصـــــلة بالشـــــؤون المالية. وســـــيعمل قســـــم أمن المعلومات بالتعاون مع قســـــم تكنولوجيا الوصـــــول إلى 
 المعلومات واالتصاالت لضمان أن يكون الوصول إلى هذه النظم مقيدًا وخاضعًا للسيطرة.

شـــروعات وهناك العديد من المشـــروعات الجارية التي لها تأثير على تنفيذ إعادة تصـــميم الشـــبكة. وتشـــمل هذه الم
نقل بعض الخدمات إلى التكنولوجيا الســــحابية باإلضــــافة إلى خدمات التعافي من الكوارل. ومن المقرر االنتهاء 

 .2022من هذه المشرعات في الربع األخير من 
  قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/الوحدة: 

 31/12/2022 :التاريخ المستهدف

 إجراءات تسجيل اإليرادات

وخلص المكتب إلى أن الضوابط . اإليرادات تسجيل إجراءاتاختبر مكتب المراجعة االتحادي الضوابط الرئيسية في  -33
بشكل مصممة ومطبقة  بالغ الماليبموثوقية اإل فيما يتعلقاإليرادات  تسجيل إجراءاتالتي تطبق على الداخلية 

 .على النحو المبين أدناه وتحدد بعض مجاالت التحسين،. صحيح
 

عة في عام ني والموق  فواختبر مكتب المراجعة االتحادي أيضا عينة من العقود الجديدة المتعلقة بمشاريع التعاون ال  -34
 االشتراكاتمن  وتسجيل اإليرادات المعلومات المحاسبيةخرى، وكذلك األتبرعات ال ساهماتم، وعينة من 2021
 (.-85 -81انظر الفقرتين ) البيانات الخاطئةد بعض وحد  . المقررة

 

 يفنتخصيص الرسوم اإلدارية لمشاريع التعاون ال
 

ويتم . (FPPMدليل السياسات واإلجراءات المالية )في أوامر الشراء في  الرسوم اإلداريةيوصف إجراء تخصيص  -35
ويطبق هذا . (General Ledger Unit) دفتر األستاذ العام وحدة يدويا بواسطة الرسوم اإلداريةحساب ومحاسبة 

 .اإلجراء كل أسبوعين ويستغرق وقتا طويال
 

ومن أجل تحقيق الكفاءة، اقترح مكتب المراجعة االتحادي أن تحلل اإليكاو، بالتنسيق مع مشروع المبادرة المالية،   -36
ورأت (. جزئيا على األقل)حساب النفقات العامة ومحاسبتها  التحول إلى االستخدام اآللي فيما إذا كان يمكن 
وأن  إلى االستخدام اآلليبالفعل  تحولمن النفقات غير المتصلة بالمشتريات قد  الرسوم اإلداريةاإليكاو أن تسجيل 
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وألن . اآلليجزء منه أيضًا إلى االستخدام  تحولأوامر الشراء المتصلة بالمشتريات قد  من الرسوم اإلداريةتسجيل 
 .إلى االستخدام اآللي أن يكون هناك المزيد من التحولطابع المهمة معقد، فإنه قد اعتبر من الصعب 

 

 األخرى التبرعات  فيما يخصواجبات الالفصل بين 
 مكتباختبر و . المشرف ثم يراجعه ،محاسبي للتبرعات األخرى ال تقييدسجل بالبإعداد  محاسب معاون يقوم  -37

أيضا نشر معاون المحاسب ال ه بإمكانأن بي نتو  برنامج أغريسوفي  هذه الخطوات المتبعة االتحاديالمراجعات 
. وُيعد ذلك تحاياًل على مبدأ الموافقة الثنائية(. دفتر األستاذ تمعامال)مباشرة " اليومية النقدية الحافظةقسائم "
 .2021في طريق الخطأ مرتين فقط أثناء تدريب الموظفين بذلك حدل بحسب ما أفادت به اإليكاو، و 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 
تؤدي إلى زيادة خطر الخطأ الموافقة الثنائية وتجاوز مبدأ  دفتر األستاذ تمعامالسجل مباشرة في  تقييدالإمكانية 

 .غشوال
 (2)األولوية  5التوصية رقم 

في برنامج أغريسو من خالل تعطيل الموافقة الثنائية تضمن اإليكاو مبدأ  بأن االتحادي المراجعة مكتب يوصي
 .التي يجري تلقيها والمرتبطة بتسجيل التبرعات األخرى  دفتر األستاذ تمعامالإمكانية التقييد المباشر في سجل 

 العام نتعليقات األمي
 التوصية مقبولة.

لوجود بعض القيود في النظام والتي تعرقل تنفيذ التوصــــــــــــــية، ســــــــــــــتقوم اإليكاو بإعداد نظام آلي إلرســــــــــــــال نظرًا 
قسائم التنبيهات إلى رئيس قسم حسابات القبض حين يكتشف النظام قيام موظفي قسم حسابات القبض بتسجيل 

م بمراجعة المعامالت التي تم مباشــــــــــرًة في أغريســــــــــو دون الموافقة عليها. ويقوم رئيس القســــــــــ يومية نقدية حافظة
اكتشافها، إن ُوجدت، واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها. عالوة على ذلك، سُيرفع في نهاية كل شهر تقرير يسرد 
قائمة بالبنود التي تقع في هذه الفئة، إن ُوجدت، وذلك كي يقوم رئيس القســــــــــــــم بالتأكيد على إجراء التحقق من 

 . إقفال الحسابات في نهاية الفترة صحة تلك المعامالت في إطار
  قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قسم الشؤون المالية إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات/الوحدة: 

 30/6/2022 :التاريخ المستهدف

 الشراء إجراءات
مكتب المراجعة  وخلص .الشراء في إجراءاتعددًا من الضوابط الرئيسية  "مكتب المراجعة االتحادي"اختبر  -38

 مصممة ومطبقةالمالي  بالغموثوقية اإلب يتعلقفيما على المشتريات التي تطبق اخلية دضوابط الالأن  إلى االتحادي
 .أدناه بينبعض مجاالت التحسين كما هو م وُحد دت .صحيحبشكل 

 

 فحص األموال
بشكل تلقائي تقريبا في إطار برنامج أغريسو. وفحص األموال بالنسبة يجري فحص األموال بالنسبة لبرنامج عاٍد  -39

ألنشطة التعاون الفني ينجز يدويا على ورقات إكسيل. ويوصي مكتب المراجعة االتحادي بأن تحلل اإليكاو ما إذا 
لتحول بأن ا C/PBU ت وحدةكان ممكنا فحص األموال بشكل آلي لزيادة الكفاءة والحد من مخاطر الخطأ. وأبلغ
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. وهكذا ال (BPMS) لنظام إدارة إجراءات العملإلى االستخدام اآللي في اإلجراءات يندرج ضمن المشروع الحالي 
 . يقدم مكتب المراجعة االتحادي أي توصية وسيتابع هذه المسألة في المراجعة القادمة

 في عمليات الشراء الواجباتالفصل بين 
جرى تجاُوزه  "أغريسو برنامج"عمل  سيرالمتوخى في  "الواجباتبين فصل "الأن  "مكتب المراجعة االتحادي" الحظ -40

في ها استعراضالمهمة و االضطالع ب، شارك نائبه في "رئيس قسم المشتريات"غياب ظل  في و  .في ظروف معينة
تراكم عن ض عو  ت اإلجراءاتالحق من  وقتزانة في الخِ التي تضطلع بها المراقبة أن  المكتبرى يو  .الحقوقت 
من  جراءاتهاإتحسين كفاءة  لإليكاويمكن  غير أنه .أي توصيات في هذا الشأن المكتبم قد  ي، ال وبالتالي .المهام

 .الخزانةإدارة  إجراءاتفي  مستوى الضوابط خفضالشراء و  إجراءاتفي  "الفصل بين الواجبات" خالل تعزيز
 

 كفاءة في الضوابط داخل وحدة حسابات الدفعال
يتولى كاتب تحضير الحوالة ثم يراجعها كاتب آخر. وعالوة على ذلك، تقوم وحدة حسابات الدفع بفحص الحوالة  -41

مرتين: وتكون المرة األولى بعد تحضيرها والثانية بعد تأكيدها من قبل الموظف الثاني. ولتعزيز الكفاءة، اقترح 
إليكاو بتحليل ما إذا كان ممكنا حذف مرحلة الفحص مكتب المراجعة االتحادي أثناء مراجعة الحسابات أن تقوم ا

 .. وقررت اإليكاو اإلبقاء على إجراء التحقق هذاA/HPUاألولى من وحدة 
 

 بالمكتب اإلقليمي بباريس وردينفواتير المدفع 
د مكتب المراجعة االتحادي فاتورة واحدة وضعها البنك بالفعل في حوالة مصرفية قبل أن يصدرها الموظف  -42 حد 

المسؤول. ووفقا للمعلومات الواردة من المكتب اإلقليمي بباريس، يمكن دفع الفواتير دون أن تتحقق اإلدارة منها. وال 
البنك. والنتائج التي تم التوصل إليها في المكتب اإلقليمي  توجد صلة بين برنامج أغريسو وتطبيق الدفع الذي يتيحه

 . أيضا بالمكاتب اإلقليمية األخرى تتعلق بباريس قد 

  مكتب المراجعة االتحاديتقييم أجراه 

حتيال، وخصوصًا أن يؤدي إلى زيادة خطر الخطأ واالتمت الموافقة عليها فاتورة دفع المبلغ المطلوب دون وجود 
ووفقًا لما أفادت  .أفراد بعينهم هم من لهم حق التوقيع على حسابات مصرفية في المكاتب اإلقليميةهناك موظفين 

ويشير . به اإليكاو، فإن األسلوب المطبق يقتضي الموافقة على الفواتير، ولكن لم يتم االلتزام بهذا األسلوب المقرر
دفع المبالغ المطلوبة والتي تتناول أيضًا المخاطر والتوصيات المتعلقة بها بشأن  50المكتب إلى الفقرة الفرعية 

 .المتعلقة بمخاطر عدم وجود فاتورة تمت الموافقة عليها

 باريسب بالمكتب اإلقليمياستالم الفواتير 

باريس، يرسل الموردون فواتير إلكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني االسمي للكاتب بفي المكتب اإلقليمي   -43
والنتائج التي تم التوصل إليها في المكتب اإلقليمي في باريس قد (. GRN) سلعإنشاء مذكرة استالم الالمسؤول عن 

 .بالمكاتب اإلقليمية األخرى أيضا  تتعلق
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 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

للفواتير اإللكترونية إلى خطر عدم معالجة الفواتير في بالنسبة يؤدي استخدام عنوان البريد اإللكتروني االسمي 
 .أثناء غياب الموظف وبخاصةالوقت المحدد، 

 (2األولوية ) 6التوصية رقم 

مكن إلكتروني عاما لتلقي الفواتير من الموردين، ي يابريد ابأن تنشئ اإليكاو عنوان مكتب المراجعة االتحاديوصي ي
 .موظفون عديدون  أن يصل إليه

 األمين العام اتتعليق

  .التوصية مقبولة

وتتخذ اإليكاو إجراءات عديدة لتعزيز أسلوب إدارة الفواتير، منها إنشاء عنوان بريد إليكتروني ُيخصص للفواتير، 
 .بحيث ينبغي أن ُتحال إليه الفواتير حينما ال تكون متاحة على بوابة المور دين

  اإلقليمي في أوروبا وشمال األطلنطي، وقسم الشؤون المالية مكتب اإليكاو :الوحدة

 1/7/2022: التاريخ المستهدف

 كشوف المرتباتإجراءات 

إلى أن الضوابط  مكتبوخلص ال. الضوابط الرئيسية في خدمات كشوف المرتبات مكتب المراجعة االتحادياختبر  -44
 .بشكل صحيحالمالي مصممة ومطبقة  بالغكشوف المرتبات فيما يتعلق بموثوقية اإل التي تطبق علىالداخلية 

 توثيق ملفات الموظفين من الموارد البشرية

العقود والوثائق مع المرتبات والبدالت  مطابقة)ملفا شخصيا  30عينة من  مكتب المراجعة االتحادي فحص -45
 .حدد أي تناقضاتتولم (. الداعمة

بالنسبة في شكل ورقي  الشخصيةملفات الحتفظ بيالموارد البشرية قسم إلى أن  المراجعة االتحاديمكتب وأشار  -46
 .2020الملفات اإللكترونية في عام في اعتماد  التعاون الفنيمكتب  وشرع. للبرنامج العادي

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

كما يسمح بوصول أسهل إلى . من خطر الخسارة أو التلف للموارد البشريةاعتماد الملفات اإللكترونية بالنسبة يقلل 
 .استعراض تنفيذ هذه الخطوة الرقميةعلى حاليا  تنكب اإليكاوو . معالجة بالدفعاتالملفات وال

 سيولةوال خزانةإدارة الإجراءات 

إلى أن الضوابط  مكتبوخلص ال. الخزانةإدارة  إجراءاتالضوابط الرئيسية في  مكتب المراجعة االتحادياختبر  -47
دت و . صحيحبشكل المالي مصممة ومطبقة  بالغعلى الخزانة فيما يتعلق بموثوقية اإلالتي تطبق الداخلية  ُحد 

 .تحسين، على النحو المبين أدناهالتي تحتاج إلى مجاالت ال
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 المفوضون بالتوقيع

المفوضين بالتوقيع على كل حساب مسالة اإليكاو  راجعبأن ت مكتب المراجعة االتحادي، أوصى 2020في عام  -48
 اإللكترونيالوصول  إمكانيةأيضا تشمل يجب أن  هذه المراجعةو . المصارفالوثائق المقدمة من  بناء علىمصرفي 

حق عدم تخويل موظف واحد )ين من نظام المظروف   تتحققحيثما ينطبق ذلك، وأن ( اإللكترونية بنكيةالخدمات ال)
 .، أجرى مكتب الخزانة هذه المراجعة2022وأوائل عام  2021في عام و (. التوقيع

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

التوقيع ين حق اإليكاو ما زالوا مخول غادروااإليكاو أن الموظفين الذين  تهاي أجر تال مراجعةتبين النتائج األولى لل
 المكتبحتفظ يو . اء تلك الحقوق إجراءات عاجلة إللغ اتخاذويتعين على اإليكاو . ةبنكيعلى بعض الحسابات ال

 .في هذا الصددبتوصيته 

 الدفعإجراءات في  زانةومكتب الخ حسابات الدفعالتنسيق بين وحدة 

. حسابات الدفعالفحوصات التي أجرتها بالفعل وحدة  يعيدكما . لمدفوعاتلمكتب الخزانة فحوصات مفصلة  جري ي -49
 (تقريبا في األسبوع خطأ)الخزانة ذلك باألخطاء التي حددتها في الملفات المعدة للمدفوعات مكتب برر يو 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

يضطلع بها اإلضافية التي  فحصوتستغرق عمليات ال. مسؤولة عن التحقق من المدفوعات حسابات الدفعوحدة 
 .الخزانة وقتا طويال مكتب

 (2األولوية ) 7التوصية رقم 

معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية األسلوب المتبع في السداد ل تحلل اإليكاوبأن  مكتب المراجعة االتحادييوصي 
عمليات وإمكانية تخفيض حسابات الدفع التي تقوم بها وحدة  فحصتعزيز عمليات ال)في الكفاءة إلدخال التحسينات 

 . تاحة الفرصة لتوضيح مسؤوليات كل منهاوإ( مكتب الخزانة المراقبة التي يضطلع بها

 األمين العام اتتعليق
 .التوصية مقبولة

لتحديد ( الوظيفيةوالمسؤوليات إجراء مراجعة لتوضيح األدوار ويشمل ذلك )وستراجع اإليكاو خطوات العملية المتبعة 
  .أي ازدواجية في الضوابط يمكن التخلص منها

  الشؤون المالية: الوحدة
 31/12/2022: نف ذت في

 المكاتب اإلقليميةب بنكيةالحسابات المن مدفوعات ال
شخص واحد مسؤول عن أنشطة الخزانة في المكتب اإلقليمي بباريس. ويمكن لهذا الشخص مباشرة إجراءات  -50

تسديد المدفوعات بمفرده )موظف واحد مخول حق التوقيع(. وهي تتولى إدخال تفاصيل الدفع يدويا ويمكنها اإلفراج 
لك، هي مسؤولة عن إرسال كشف الحساب عن المدفوعات. ويمكنها أيضا إنشاء مستفيدين جدد. وباإلضافة إلى ذ

البنكي الشهري إلى المقر الرئيسي. وال تخضع هذه اإلجراءات لمراقبة شخص ثان. كما يتمتع شخص آخر بحق 
 التوقيع الفردي على هذا الحساب البنكي. 
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تم التوصل إليها  وحدد مكتب المراجعة االتحادي حالة واحدة مماثلة في المكتب اإلقليمي بالمكسيك. والنتائج التي -51
 .في المكتبين اإلقليميين بباريس والمكسيك قد تتعلق أيضا بالمكاتب اإلقليمية األخرى 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

 .حتيالخطر الخطأ أو اال زيد منيأفضل الممارسات و ال يتفق و حق التوقيع  مبعينهموظفين أفراد منح 

 (1األولوية ) 8التوصية رقم 

 بنكيةمظروفين لإلفراج عن المدفوعات على الحسابات الالاإليكاو نظام  طبقبأن ت المراجعة االتحاديمكتب يوصي 
 (.توقيعالحق إلغاء تخويل موظف واحد ) اضأي في المكاتب اإلقليمية

 األمين العام اتتعليق
 .التوصية مقبولة

المظروفين لإلفراج عن المدفوعات على الحسابات سُتجرى عملية مراجعة لمهام المصروفات للتأكد من تطبيق نظام 
 . المصرفية

 الشؤون المالية: الوحدة
 31/3/2023: التاريخ المستهدف

 األصول الثابتةإجراءات 

مختلفة عن إدارة األصول في قطاعات  ون مسؤول والموظفون . األصول الثابتة أطرافا متعددة إجراءاتتتضمن  -52
(. غير الملموسة/الملموسة) صوليكون بعضها مسؤوال عن نوع واحد فقط من األوقد . وكذلك في المكاتب اإلقليمية
االتصال  تميو . اإليكاولممتلكات مسؤولة عن اإلدارة العامة لألصول في امراقبة وحدة لوباإلضافة إلى ذلك، هناك 

ة عن األصول الثابتة رسال معلومات مستكملإلفعلى سبيل المثال، رسالة تعليمات نهاية السنة . عبر قنوات متعددة
دفتر إلى وحدة  . ثم ُتوجهمكتب إقليمي محليب أصول واحدأصال من مدير  قد تأتي دفتر االستاذ العامإلى وحدة 

. ألخطاء أو التأخيريتسبب في اهذا يعقد تدفق االتصاالت و و . مراقبة الممتلكاتوحدة من خالل األستاذ العام 
 .اإلجراءاتحاليا على تبسيط هذه  تعمل وحدة مراقبة الممتلكاتو 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

 :التالية في عملية األصول الثابتة الضوابط قيأو توث/و ذيتنفيجري ال 

فيما نهاية السنة لدفتر األستاذ العام  لمعلومات مراجعةفي السنوات السابقة  ة دفتر األستاذ العامأجرى رئيس وحد
اكتفي رئيس قسم ، 2021عام ل السنةخالل عملية إغالق نهاية و . باألصول الثابتة واألصول غير الملموسة يتعلق

في دفتر األستاذ المباشر لعمليات التقييد أي مراجعة أخرى  ولم تجر. الحسابات بمراجعة عمليات الشطب فقط
 .(البنودرسملة )العام 

 .لألصول بعد التسجيل األولي لألصول ععمر االفتراضي المتوقلل تجري أي مراجعةوال 

 (2األولوية ) 9التوصية رقم 

تعين موظفا مسؤوال أن اإليكاو إجراءات األصول الثابتة وتبسطها و  تراجعبأن  مكتب المراجعة االتحادييوصي 
 .وعن اكتمالها واتسامها بالدقة لمعلومات المسجلة في نظام إدارة المخزوناتلعن التحديث السنوي 
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 األمين العام اتتعليق

 .التوصية مقبولة
وعملية األصول الثابتة، وستختار  ستقوم وحدة مراقبة الممتلكات واللوجيستيات بمراجعة نظام إدارة المخزونات

وستتعاون الوحدة أيضًا مع قسم الشؤون المالية إلجراء استعراض سنوي لدقة . أساليب لتبسيط خطوات العمليات
 . واستيفائهاالمعلومات 

 وحدة مراقبة الممتلكات واللوجيستيات /إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات: الوحدة
 31/3/2023: التاريخ المستهدف

 

 (2األولوية ) 10التوصية رقم 

للعمر االفتراضي المتوقع لألصول بعد التسجيل  ةسنوي مراجعةاإليكاو  جري بأن ت مكتب المراجعة االتحادييوصي 
 .األولي لألصول

 األمين العام اتتعليق

 .التوصية مقبولة

. كما سُتجري للعمر االفتراضي المتوقع لألصولستقوم وحدة مراقبة الممتلكات واللوجيستيات بإجراء مراجعة سنوية 
لعمر االفتراضي العينات بطريقة منهجية الستعرض االوحدة استبيانات سنوية من خالل االعتماد على أسلوب أخذ 

وتطبيق اإلرشادات العامة المستقاة من الخبراء المتخصصين أو المؤسسات العامة في  ألصولفئات االمتوقع ل
 . المجال والمعلومات المنطبقة على األصول الماثلة والمعلومات الداخلية

  وحدة مراقبة الممتلكات واللوجيستيات /إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات: الوحدة

 31/3/2023: التاريخ المستهدف

 (2األولوية ) 11التوصية رقم 

ومنها مثاًل  ،في إطار عملية األصول الثابتة المراقبةاإليكاو وثائق  عتمدبأن ت مكتب المراجعة االتحادييوصي 
بما في ذلك ) ضوابطوال اتاإلجراءب االضطالعمرجعية التي يتعين على كل معد ومراجع التوقيع عليها بعد القائمة 

 .الالزمة تنفيذ كل خطوة في إطار العملية ومراجعتها وتقديم األدلةذلك  قد يضمنف .(اإلشارة إلى التاريخ

 األمين العام اتتعليق

 .التوصية مقبولة

وستقوم الوحدة . ستقوم وحدة مراقبة الممتلكات واللوجيستيات بمراجعة اإلجراءات والعمليات المتعلقة باألصول الثابتة
وستكون وثائق القوائم المرجعية والتوقيعات . بإنشاء نظام إلدارة الوثائق، يتضمن إجراءات وضوابط مثبتة باألدلة

 . ة في النظامالمتعلقة باألداء من بين االشتراطات الرئيسي

  وحدة مراقبة الممتلكات واللوجيستيات: الوحدة

 31/3/2023: التاريخ المستهدف
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 المتعلقة بالبيانات المالية مهمةالنتائج ال
وفقا للمعايير المحاسبية الدولية  2021خلص مكتب المراجعة االتحادي إلى أنه جرى إعداد البيانات المالية لعام  -53

 وأصدر رأيا غير متحفظ في مراجعة هذه البيانات المالية.(. IPSASللقطاع العام )
وبذلت المنظمة جهدا كبيرا لتحسين التقارير المالية. وتستوفي البيانات المالية معايير نوعية جيدة فيما يتعلق  -54

بالعرض وعمليات الكشف الشفافة. ويجري حاليًا تنفيذ الغالبية العظمى من تعليقات المكتب وتوصياته بشأن 
 راءات كشف البيانات المالية. وترد باقي النتائج في الفقرات التالية.إج

وحدد مكتب المراجعة االتحادي عددا من البيانات الخاطئة أثناء المراجعة. وقامت اإليكاو بتصحيح جميع البيانات  -55
قل أهمية. وترد جميع الخاطئة التي قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية. ولم ُتعدل النتائج األخرى األ

البيانات الخاطئة، سواء ُصح حت أم ال، في الجدول الوارد في الفصل المعنون "اختالفات مراجعة الحسابات" )انظر 
 (.97الفقرة 

 المستمرة مؤسسةافتراض ال

الطيران  قطاع وقد تكبد. مفهوم المؤسسة المستمرةعدت البيانات المالية على أساس ، أُ اإليكاووفقا لتقييم إدارة  -56
٪ 6وانخفضت إيرادات اإليكاو بنسبة . وقيود السفر لجائحة فيروس كورونابسبب الوضع الوبائي  احاد اانخفاض
ماليين دوالر كندي  10بمقدار )انخفاض التبرعات األخرى  قد ُعزي ذلك باألساس إلىو . 2021في عام  إضافية

اإليكاو مرة أخرى من تدفقات الدفع الفوري من الدول األعضاء واستفادت (. في المائة مقارنة بالعام السابق 22أو 
 .2021في عام 

 النقدي السلبي قوالتدف نقديةتوقعات ال
 59، و2018مليون دوالر كندي في عام  37) 2018سلبيا جدا منذ عام  ظل التدفق النقدي التشغيلي لإليكاو -57

مليون دوالر كندي في عام  19، و2020مليون دوالر كندي في عام  43، و2019مليون دوالر كندي في عام 
(. ويعزى ذلك باألساس إلى انخفاض المدفوعات المسبقة لمشاريع التعاون الفني وانخفاض التبرعات. وقد 2021

 .2021ر انخفاض أنشطة اإليكاو االستثمارية خالل استم
وتجري اإلدارة تحديثا دوريا للتوقعات النقدية لمراقبة مستوى السيولة. ووفقا ألحدل تحليل متاح أثناء المراجعة،  -58

 .2022فإنه يجب أن تتوفر المنظمة على ما يكفي من السيولة لتغطية نفقاتها حتى عام 
الذي يعمل كحاجز احتياطي عند ظهور وضع نقدي حرج، ال يمثل سوى شهر  وصندوق رأس المال المتداول، -59

واحد تقريبا من نفقات البرنامج العادي. وقد ال يكون مستوى صندوق رأس المال المتداول كافيا لتغطية أي نفقات 
 . كبيرة غير مخطط لها

 صافي األصول السلبية
الخسارة األكتوارية المتراكمة المتعلقة ع ذلك أساسا إلى لعدة سنوات، ويرج سلبيةاإليكاو صافي أصول  سجلتقد  -60

، ويرجع ذلك أساسا إلى 2021انخفضت هذه الخسارة االكتوارية بشكل كبير في عام و . باستحقاقات الموظفين
مليون دوالر  25لذلك، انخفض صافي العجز المتراكم بمقدار و (. معدل الخصم)التغيرات في االفتراضات المالية 

 .2021عام  كندي في
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 البيانات المالية الكشف عن
والتدابير التي اتخذتها اإلدارة في المالحظات على البيانات  ؤسسة المستمرةتقدم اإليكاو معلومات وافية عن الم -61

 .المالية

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

أنه ال توجد شكوك جوهرية ( اإليكاوالتي أعدتها ) 2022بشأن التوقعات النقدية لعام  المراجعةإجراءات  تكشف
ال تزال االستدامة المالية و . 2022حتى نهاية عام  كمؤسسة مستمرة مواصلة العملفيما يتعلق بقدرة المنظمة على 

اإليكاو إلى مواصلة جهودها في مجال مراقبة التكاليف واإلدارة الصارمة  المكتب ويدعو. للمنظمة مجاال مثيرا للقلق
 .قبلةللخزانة في الفترات الم

 األمين العام اتتعليق

 . ستستمر اإليكاو في تطبيق ممارسات اإلدارة المالية السليمة

 لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاما امتثال

تستلزم قواعد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تقديم معلومات غزيرة في مالحظات البيانات المالية. ويتم  -62
بانتظام، وهو ما يتطلب التحديث المستمر للمعارف داخل المنظمة لمواكبة أحدل المتطلبات. تحديث المعايير 

 ويرى مكتب المراجعة أن موظفي المنظمة يملكون المعرفة الالزمة بقواعد المعايير المحاسبية.
لبيانات المالية وأجرى مكتب المراجعة االتحادي، خالل مراجعته السابقة للحسابات، تحليال مفصال لمدى امتثال ا -63

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وحدد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين وقدم عددا من التعليقات على 
 .إجراءات الكشف

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

البيانات المالية في  عمليات الكشف عن تحسينات ملموسة علىاإليكاو أدخلت ، 54 كر في الفقرةذُ  على نحو ما
 .للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 2021وتمتثل البيانات المالية لعام . 2021عام 

 واالستثمارات والمكافئات النقديةاألرصدة النقدية 

 قرارات البنكيةاإل
طلب مكتب المراجعة االتحادي من جميع البنوك تقديم هو مطلوب في المرفق باء للنظام المالي،  على نحو ما -64

 .إقرارات بنكية وقد تلقى اإلقرارات المطلوبة بالفعل

 خطة االستحقاقات الطبية ا لفائدةالمحتفظ به سيولة النقديةال
خطة االستحقاقات الطبية  لفائدةالخاصة  بنكيةفي حساباتها ال سيولة نقديةبتحتفظ اإليكاو كانت ، 2020 حتى عام -65

(MBP .) منفصلين  بنكيين، فتحت اإليكاو حسابين لمكتب المراجعة االتحاديبناء على توصية و ، 2021في عام و
حتفظ بها مالهذه الحسابات الجديدة المبلغ اإلجمالي لقد وصل و . وحولت األرصدة إليهما قات الطبيةحقاخطة االستل

 .ولم تعرضها اإليكاو في بياناتها المالية. 31/12/2021دوالر كندي في  14 174 000 اإليكاومن 
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 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

، والمكافئات النقديةية النقداألرصدة في بياناتها المالية تحت بند  بنكيةالحسابات ال عرضيجب على اإليكاو أن ت
حت اإليكاو العرض وصح  . مبلغ مكافئ في االلتزامات المتداولة األخرى  عرضيجب و . الحسابات ةألنها هي مالك

 (.98 انظر الفقرة)أثناء مراجعة الحسابات 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيل رصيد المتاحال
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعلى رصيد  31/12/2021في تحتوي  المكافئات النقديةالنقدية و األرصدة  كانت -66

 . دوالر كندي 803 000قدره 

 االتحادي مكتب المراجعةتقييم 

في األرصدة النقدية والمكافئات هذا المبلغ  عرض، ولذلك ال ينبغي بنكااإلنمائي ليس األمم المتحدة برنامج 
برنامج ل المتاحح تصنيف الرصيد ح  وقد ُص . المبالغ المدفوعة مسبقامستحقة القبض و المبالغ في ال، بل النقدية

بنفس  2020وقد أعيد ذكر الرقم المقارن لعام (. 98 انظر الفقرة)اإلنمائي أثناء مراجعة الحسابات األمم المتحدة 
 .الطريقة

 سدادالمقررة المستحقة ال شتراكاتاال

 شتراكاتلال ذراأكثر حتقييم ذت اإليكاو سياسة ، نف  مكتب المراجعة االتحادي، واستجابة لتوصية 2021في عام  -67
وتعتبر هذه السياسة الجديدة أن رسوم . السياسة الجديدة ووافق عليها راجع المكتبو . سدادالمقررة المستحقة ال

بدال من )األخيرة العمومية جمعية األنصبة المقررة للدول األعضاء التي فقدت حقوقها في التصويت خالل ال
باإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب الخصم على أساس سندات و . ٪100بنسبة  صومةمخ( جمعيتين عموميتين

بدال من سعر الفائدة الخالي من ، (31/12/2021٪ في 3.65)بالدوالر الكندي  BBB الشركات ذات التصنيف
معروضا على أنه خصم، وهو أمر مقبول لكنه ليس ممارسة شائعة في  بدلوال يزال هذا ال(. ٪1.2)المخاطر 

 .الكشف وفقا لذلكإجراءات لت اإليكاو أيضا وعد  . معظم وكاالت األمم المتحدة األخرى 
من المعايير  3 قاعدة، وفقا لل2021لعام  ُخصم من النتيجة الصافيةوهذا التغيير في التقديرات المحاسبية  -68

 .دوالر كندي 1 827 000ويبلغ األثر (. التغير في التقدير)لقطاع العام المحاسبية الدولية ل
 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

 .2021نهاية عام  ملتقييبالنسبة بشكل صحيح  قد ُطبقتالجديدة مناسبة و  مخصصاتسياسة ال

 المبالغ المدفوعة مسبقاو  سدادالمبالغ المستحقة ال

وطبقتها بشكل ( بخالف االشتراكات المقررة) بالغ المستحقة السدادسياسة محاسبية لتقييم الم وضعت اإليكاو -69
وحتى بالنسبة للمستحقات . عديدة غير مسددة قيودمن  سدادوتتألف المبالغ المستحقة ال. 2021صحيح في عام 

ظل العديد من تجدا و  ئاة بطياسترداد هذه األرصديظل ، دفعمن الدول األعضاء الراغبة في ال سدادالمستحقة ال
ية التي تدريبالدورات المن  كانت المبالغ المستحقة السداد، 31/12/2021 وفي. البنود غير مسددة لفترة طويلة

شملت  ذلك، وغيرفي دليل المفاتيح العامة عضوية الوالوفود ورسوم  مكتب التدريب العالمي على الطيران أجراها
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 2 437 000غير أن مبلغ  .(المبلغ اإلجمالي قبل البدل)دوالر كندي  4 063 000 مجموعها بلغيمتنوعة قيودا 
يحتوي هذا الرصيد المتبقي و . 2022حتى منتصف مارس  دفوعغير م هذه القيود كان ال يزال دوالر كندي من

المشكوك  وال يبلغ بدل هذه الحسابات. دوالر كندي 1 719 000على مدى عام واحد بقيمة  دفوعةغير م قيودعلى 
 . دوالر كندي 343 000فيها سوى 

 مكتب المراجعات االتحاديتقييم 

مخاطر االئتمان  أن تراعىوينبغي . غير حذر بالغ المستحقة السدادالنهج الذي تتبعه اإليكاو لقياس هذه الم
بموجب  ضرورياصبح سيوتنفيذ نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة . تالبدال عند تحديدبشكل أفضل المتأصلة 

 .2023بحلول عام  لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاممن ا ةالجديد 41 قاعدةال

 (1األولوية ) 12التوصية رقم 

باقي المبالغ المستحقة قياس لبأن تنظر اإليكاو في اتباع نهج أكثر تحفظا  مكتب المراجعة االتحادييوصي 
 المتوقعةاستباقي سياستها المتعلقة بالتقييم في إطار توقعات نموذج الخسائر االئتمانية  راجع بشكلأن تبو  السداد

 .العامالدولية للقطاع  تي ستضاف إلى المعاييرال 41 قاعدةلتطبيقه على ال

 األمين العام اتتعليق

 . التوصية مقبولة

 .بتحليل بيانات تحصيل المستحقات على مدار السنوات لوضع سياسية لتحديد قيمة المستحقات ستقوم اإليكاو

 الشؤون المالية: الوحدة

 31/3/2023: التاريخ المستهدف

 الموظفين استحقاقات

خصوم استحقاقات الموظفين التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات العودة إلى الوطن واإلجازات  تشمل -70
 .السنوية

لفت انتباه المجلس إلى ودأب مراجع الحسابات الخارجي السابق على رصد مستوى الخصوم األكتوارية بانتظام  -71
مستقبال ستتأثر بالزيادات الهائلة في نفقات استحقاقات الموظفين. وقد أصدر المراجع توصيات  أن ميزانيات اإليكاو

منها هو إعداد تدابير هيكلية لخفض العجز في تمويل الخصوم األكتوارية. إال أن المنظمة استمرت  كان الهدفعدة 
المكتب إغالق التوصيات التي أدلى بها في تطبيق النهج القائم استنادًا إلى قرار من المجلس. وبناء عليه قرر 

 . مراجع الحسابات السابق

 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة
للموظفين الذين  ُوضعالضمان االجتماعي الذي  خطةجزء من ( ASHI)التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة  -72

 الخطةويوفر تغطية التأمين الطبي طوال فترة تقاعد الموظف المؤهل بموجب نفس . يستوفون المعايير المحددة
يديرها مسؤول و هي خطة ممولة ذاتيا  إليكاوخطة االستحقاقات الطبية لو . الحاليينللموظفين المتاحة  ةالصحي

 قاعدةمحدد في العلى النحو ال انتهاء الخدمةما بعد لوهي مصنفة على أنها خطة استحقاقات (. Cigna)طرف ثالث 
 . بالتقييم االكتواري خبير خارجي مستقل ضطلعوي. الدولية من المعايير المحاسبية 39
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 سيناريوهات مفترضةمعقدة وتتأثر بهي إجراءات خطة استحقاقات محددة وإن اإلجراءات المحاسبية في أي  -73
من  39 قاعدةمعقوليتها وتوافقها مع الم مدى مع اإلدارة وقي   المكتب هذه السيناريوهات المفترضةوناقش . مختلفة

 .الدولية المحاسبية المعايير
. 2021وانخفضت خصوم التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بشكل ملحوظ في بيان الوضع المالي في عام  -74

٪، فضال عن التغيرات األخرى في السيناريوهات 1.75٪ إلى 1.2ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة معدل الخصم من 
، اعتمدت اإليكاو في تحديد 2021المفترضة. وقد ُخصمت هذه الزيادة مباشرة من صافي األصول. وبالنسبة لعام 

سعر الخصم على السندات الحكومية الكندية واألمريكية طويلة األجل. ويحسب هذا السعر باستخدام طريقة المتوسط 
المرجح ليعكس العمالت الرئيسية للتدفق النقدي، وهما الدوالر الكندي والدوالر األمريكي. وفي السنوات السابقة كان 

لى سندات الحكومة الكندية فقط. وجرى تحديث افتراض تكلفة المطالبة بالتعويض عن العالج سعر الخصم يعتمد ع
، وكذا تعديله وفقا 2021حتى أكتوبر  2018الطبي وعالج األسنان بما يعكس متوسط التكلفة للفترة من نوفمبر 

ا هو أفضل افتراض لتكلفة للتأثير قصير األجل لجائحة فيروس كورونا. ووفقا لخبير التقييم المستقل، فإن هذ
 المطالبة الطويلة األجل.

اتفاقا جديدا مع  2021وأشار مكتب المراجعة االتحادي خالل مراجعة الحسابات إلى أن اإليكاو وقعت في عام  -75
( لتحديث الرسوم اإلدارية. ولكي تنعكس التغيرات في الرسوم، أجرى خبير التقييم المستقل حسابا Cignaسيغنا )
لت كفرق مصحح اكتواريا  ثت األرقام المحاسبية وفقا لذلك وُسج  مستكمال الستحقاقات ما بعد نهاية الخدمة. وقد ُحد 

 .(98انظر الفقرة )في مراجعة الحسابات 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

 .من المعايير المحاسبية الدولية 39 ومتوافقة مع القاعدة رقماالفتراضات االكتوارية معقولة 

التمويل. لذا البد  ا تعاني من نقصتمثل خطة االستحقاقات الطبية مخاطر مالية محتملة بالنسبة للمنظمة ألنهو 
من رصدها سنويًا. ويهيب مكتب المراجعة باإليكاو أن ترصد الوضع عن كثب دون الحاجة إلى إصدار توصية 

 .رسمية بهذا المعنى

 إجازة سنوية
ُحسبت الخصوم المتعلقة برصيد اإلجازات السنوية باستخدام طريقة حساب أكتوارية تتضمن عدة افتراضات كزيادة  -76

ع حدول تغييرات في رصيد اإلجازات السنوية، إلخ. وُتمنح اإلجازة السنوية على أساس عدد أيام العمل الرواتب وتوق
 المنقضية ويمكن االستفادة منها في أي وقت خالل العام التالي. وهي تمثل رصيد اإلجازات العادية.

أكتوبر. وألنه ُيفضل  31لخصوم اإلجازات السنوية يستند إلى بيانات أعداد الموظفين حتى  والحساب األكتواري  -77
ديسمبر من شأنه أن يعطي  31ديسمبر، فإن استخدام البيانات المتاحة حتى  31أن تمثل الخصوم الوضع حتى 

زات السنوية ُتسجل صورة أدق عن الرصيد الفعلي لإلجازات السنوية حتى تاريخه. وأي حركات في خصوم اإلجا
 . في بيان األداء المالي ومن ثم فهي تتأثر بالتغييرات في االفتراضات المستخدمة

 مكتب المراجعة االتحادي تقييم

التغييرات في  تؤثرطريقة الحساب األكتواري،  ستخدامحساب اإلجازات السنوية باإلى جانب الطابع المعقد ل
ويمكن حساب خصوم اإلجازات  .على النتيجة الصافية تأثيرا شديداالسنوية بشأن اإلجازات  كتواريةاالفتراضات األ

العام الماضي، قامت اإليكاو بتحليل طريقة  أصدرها مكتب المراجعة االتحاديواستجابة لتوصية . السنوية بطريقة أبسط
 .الحساب وقررت االستمرار في الحساب االكتواري ألسباب تتعلق بالكفاءة والدقة
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 (UNJSPF) المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق 

اإليكاو منظمة عضو في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة من خالل موظفيها.  -78
في حساباتها خصوم المعاشات التقاعدية في  وعكس برنامج التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، ال ُتدرج اإليكاو

ألن  39نظام المعاشات التقاعدية هذا. فهو ال ُيعتبر خطة استحقاقات محددة بموجب القاعدة المحاسبية رقم 
الصندوق المشترك ال يستطيع حساب التزاماته من المعاشات التعاقدية تجاه المؤم ن عليهم من األشخاص أو 

مكن إجراء تقدير موثوق به لما تتحمله اإليكاو من مخاطر مرتبطة بذلك. ولهذا السبب ال المنظمات. ومن ثم، ال ي
 تظهر أي خصوم اكتوارية متعلقة بنظام المعاشات التقاعدية هذا في البيانات المالية لإليكاو.

 الية )الفصلوترد السمات العامة لنظام المعاشات التقاعدية باألمم المتحدة في المالحظات على البيانات الم -79
، 31/12/2019(. وقد خلص الصندوق المشترك، في تقييمه االكتواري األخير الذي اضطلع به في 2-10-5 

من لوائح الصندوق. وفي حالة االحتجاج بالمادة  26إلى عدم وجود ضرورة لمدفوعات لسد العجز بموجب المادة 
توفير مبالغ مالية لسد هذا العجز. ويمثل هذا  عند حدول عجز أكتواري في المستقبل، سيتعين على اإليكاو 26

 . الوضع مخاطرة مالية محتملة بالنسبة لإليكاو

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

 تعينيمثل الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة خطرا ماليا محتمال على المنظمة وي
 .اإليكاو إلى رصد الوضع عن كثب المكتبدون إصدار توصية رسمية، يدعو من و . عامبعد  عاما هرصد

 اعتمادات للحكومات مقابل عقود وخدمات

ثالثة صناديق لحساب المعامالت المالية التي اضُطلع بها بموجب مادة في اتفاق أو ترتيب مبرم مع  تدير اإليكاو -80
دوالر كندي، وهو نتيجة المعامالت المالية والفوارق  1 604 000حكومات بعينها. ويبلغ رصيد هذه الصناديق 

شير إليه بالفعل السنة الماضية، ُعم م الكثيرة في أسعار الصرف في األرصدة المتراكمة على مدى السنوات. وكما أ
تصحيح عرض هذه  جرى وعالوة على ذلك، . جزء فقط من األرصدة المستحقة 2021على الحكومات في عام 

 (.98 انظر الفقرة)أثناء مراجعة الحسابات  صناديقال

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

 .ألرصدة هذه الحسابات يشكل مخاطرة من حيث دقة المبالغ المستحقة السداد للحكومات إقرارات حكوميةعدم وجود 

 لفنيمشاريع التعاون ا

 حزمة التنفيذصناديق 
 ةالخاصمول حزمة التنفيذ فالمانح ي: من مصادر مختلفة (iPack) األدوات التنفيذيةمجموعات يمكن تمويل مشاريع   -81

أو أكثر من البلدان المستفيدة األخرى؛ أو تستخدم اإليكاو مصادر تمويل ستفيد يمول المانح مشروعا لبلد م وأبه؛ 
 .على هذا التصنيف بناءباإليرادات لهذه المشاريع  اإلقراريختلف و . داخلية

واعترفت اإليكاو بكامل . به ةالخاص حزمة التنفيذأحد المانحين  مول فيهما ، كان هناك مشروعان2021في عام و  -82
أن هذه المعامالت يجب أن تحسب بنفس المراجعة االتحادي  يرى مكتبو . المبلغ كإيرادات عندما تلقت المدفوعات

التكاليف ذات  حدول بحسب مدة المشروع يجب توزيع اإليرادات علىو . نيلفمشاريع التعاون ا طريقة حساب
 .الصلة
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 تقييم مكتب المراجعة االتحادي

وال . يةالتنفيذ مجموعات األدوات من مشاريع لمشروعينبالنسبة فترة اإليرادات  يوجد خطأ في الموعد الفاصل في
. حساب البيانات الخاطئةال المبالغ المحددة لتلك المشاريع و  تسمح المعلومات الواردة في النظام المحاسبي باستخراج

بالنسبة أن البيانات الخاطئة ليست مهمة مكتب المراجعة االتحادي واستنادا إلى الحجم المالي لهذه المشاريع، يرى 
 مجموعات األدواتيصبح مهما إذا زاد عدد مشاريع  قدمن البيانات الخاطئة نفسه النوع  هذالكن . 2021لعام 
 . 2022في عام  يةالتنفيذ

 التقاضي والتحكيم
 2021اإليكاو عدة دعاوى قضائية متعلقة بمشاريع التعاون الفني. وقد ُسو ي أحد النزاعات الكبرى في عام  تواجه -83

بشأن عقد مشتريات ُوقع نيابًة عن إحدى الدول األعضاء وأحيل إلى تحكيم دولي، وذلك من خالل اتفاق بين جميع 
 التي دفعتها مسبقا.األطراف. واستعادت اإليكاو التكاليف 

على ذلك، لدى اإليكاو نزاعات قانونية عدة مع موظفين في مشاريع سابقة للتعاون الفني. وهم يطالبون  وعالوة -84
عدة مطالبات أمام  بمدفوعات إضافية تتجاوز االعتبارات المنصوص عليها في عقودهم. وأخيرا، تواجه اإليكاو

مجلس الطعون بشأن نزاعات متنوعة مع موظفين سابقين )إنهاء العقد، وما إلى ذلك(. وترى اإليكاو أن كل هذه 
المطالبات ال أساس لها من الصحة أو أن دفع األموال أمر ممكن لكنه غير محتمل. وهكذا فإنها لم تسجل أي 

 .مخصصات لهذا الغرض

 تحاديمكتب المراجعة اال تقييم 

 عملية الكشفوتمتثل المعالجة المحاسبية و . التقديرات التي وضعتها اإليكاو بشأن األثر المالي للتقاضي مستدامة
 .لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامل

 األخرى  التبرعات

تصحيحها أثناء تم وقد ، تبرعاتبيانات خاطئة في المعالجة المحاسبية لعقود ال المراجعة االتحاديحدد مكتب  -85
 .مراجعة الحسابات

 غير المسجلةغير التبادلية العقود 
مراجعة رق ابلغ عنه كفعقدا كان ينبغي حسابه عند التوقيع وأُ  مكتب المراجعة االتحاديد ، حد  2020في عام  -86

وعند . عقدا آخر كان ينبغي حسابه بنفس الطريقة مكتب المراجعة االتحاديد ، حد  2021في عام و . غير مصحح
 ال يكون لهاهذه المحاسبة و . الخصم للمبلغ ذاتهو السداد مستحق المبلغ الحساب  جرى التوقيع، يجب أن يكون قد 

 معلوماتوتعتمد ال. المالي وضعتسجل هذه العقود في بيان ال لمو . في البداية أي تأثير على النتيجة الصافية
 وفي حين. فتراتعلى امتداد قد تؤثر على النتيجة الصافية المحاسبية اإلضافية على تقدم العمل على تلك العقود و 

د  2021ديسمبر  31في  دوالر كندي 1 547 000 فيالمتبقي لهذين العقدين المستحق المبلغ ُحدد   خصمالُحد 
إضافي إنفاق  تمثل في 2021لعام بالنسبة التأثير على النتيجة الصافية و . دوالر كندي 1 851 000 فيالمتبقي 

الفقرة  انظر)دوالر كندي  304 000يجب تخفيض صافي األصول بمقدار كان و  ،دوالر كندي 43 000قدره 
Error! Reference source not found. .) دليل ويمكن زيادة تعزيز التفسير المتعلق بالمعالجة المحاسبية في

 .، وال سيما فيما يتعلق بسجل األصول المقابلةFPPM السياسات واإلجراءات المالية
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 تصنيف الصناديق غير مسجلة الملكية
ل الكصندوق  اإليكاوصندوقا واحدا سجلته  مكتب المراجعة االتحاديد حد   -87 كان أنه  مكتبويرى ال. ملكيةمسج 

مكتب وأثناء مراجعة الحسابات، اتفقت اإليكاو مع . مسجل الملكيةتسجيل هذا الصندوق كصندوق غير  يجب
 (.98 انظر الفقرة)وصححت البيانات المالية وفقا لذلك  المراجعة االتحادي

 المكتبية مساحاتمنح الحق في استخدام ال
تتحمل الحكومات المحلية كليًا أو جزئيًا تكاليف إيجار وصيانة مباني اإليكاو الموجودة في بلدانها. وحتى عام  -88

استغالل المباني إما المكتب أن والحظ . تقديرًا لهذه المساهمات العينية في المالحظات ، قدمت اإليكاو2020
الحقوق الممنوحة كتبرع. والبد  بموجب القواعد المحاسبية الدولية، تحت بند مجانًا أو بشروط تفضيلية ميسرة يندرج،

 .من إدراج هذه الحقوق بالطريقة نفسها التي ُتدرج بها اإليجارات التمويلية أو التشغيلية، وذلك وفقًا للشروط التعاقدية
تسجل هذه اإليرادات العينية سومن اآلن فصاعدا، . رت اإليكاو سياستها المحاسبية وفقا لذلك، غي  2021وفي عام  -89

وقد أعيد بيان . التبرعات والمصروفات المقابلة لها في مصروفات التشغيل العامة ضمن داء الماليفي بيان األ
 .99األرقام المقارنة وفقا لذلك، على النحو الموضح في المالحظة 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

وما يتصل بذلك من إعادة  2021عام التي يحق استخدامها منذ المعالجة المحاسبية الجديدة للمساحات المكتبية 
طريقة التقييم واالفتراضات و . للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامتمتثل  2020بيان لألرقام المقارنة لعام 

 .مستدامة

 صافي األصول

لةبلغ  -90  مجموع مبلغويشمل هذا ال. 2021دوالر كندي في نهاية عام  31 068 000 مجموع االعتمادات المرح 
، لإليكاوووفقا . ولم يوافق المجلس بعد على هذا الترحيل. اختصاص المجلس يندرج ضمندوالر كندي  500 000

جب تصحيح البيانات المالية لعام و ، (اأو كلي اجزئي)هذا الترحيل في حالة رفض و . 2022 هسيتم ذلك في دورة يوني
2021. 

 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

اختصاص المجلس في العجز المتراكم في البيانات  المندرج ضمندوالر كندي  5000 000يجب أن يظل مبلغ 
مكتب يقترح و . 2022في عام على ذلك إلى االحتياطيات بعد موافقة المجلس  يحولوأن  2021المالية لعام 

 .2022أن تقوم اإليكاو بتحليل الممارسة المحاسبية الحالية في عام المراجعة االتحادي 

 نية بالمبالغ الفعليةمقارنة الميزا

وتشير هذه الجداول إلى عدد . تتضمن مقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية بيانين ومعلومات إضافية في المالحظات -91
 .من البيانات األخرى الواردة في البيانات المالية، وفي الجداول غير المراجعة، وفي تقرير األمين العام

ألنه يبدو ( ألف -البيانان الخامس والخامس )عرض بيان الميزانية عملية تبسيط  مكتب المراجعة االتحاديواقترح  -92
أن تبذل اإليكاو تطلب األمر يوباإلضافة إلى ذلك، . من الصعب إلى حد ما فهمه بالنسبة للقارئ غير المطلع

 .العرض أسلوببتعديل ، قامت اإليكاو 2021وفي عام . لجمع وتصنيف البيانات الالزمة إلعدادهجهودا كبيرة 
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 مكتب المراجعة االتحاديتقييم 

 .من المعايير المحاسبية الدولية 24 القاعدةألف متوافقا مع  -يظل العرض الجديد للبيانين الخامس والخامس 

 األدوات المالية

 الكشفإجراءات 
مكتب األدوات المالية، بناء على توصية ب المتعلقة كشفنت اإليكاو بشكل كبير إجراءات ال، حس  2021في عام  -93

. من المعايير المحاسبية الدولية 30 قاعدةلاتمتثل  إجراءات الكشف هذهإلى أن  المكتبوخلص . المراجعة االتحادي
 .2022اإلدارة لتنفيذها في البيانات المالية لعام  ُأبلغت بهاد بعض عناصر التحسين الثانوية المتبقية التي وحد  

 مكتب المراجعة االتحادياه تقييم أجر 

. التي تتطلبها المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام العناصر جلتشمل المالية دوات األب المتعلقةعمليات الكشف 
 .القليلة المفقودة العام المقبل قيودأن تكمل ال لإليكاووينبغي 

 للقطاع العامالمعايير المحاسبية الدولية من  41 قاعدةلل المستقبل المتوقع
. لألدوات المالية IPSAS 41 ةالجديد قاعدة، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ال2021في عام  -94

عفاء اإل، مع IPSAS 3 قاعدةبأثر رجعي وفقا لل ستطبقو  ،1/1/2023اعتبارا من حيز النفاذ  ه القاعدةهذ وستدخل
 .الفترات السابقة معالجة من إعادة

التعقيد باالستعاضة عن فئتي التصنيف أشكال من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من  41 القاعدة تقللو  -95
، والقيمة العادلة من خالل ستهلكةالتكلفة الم)والقياس الحاليتين لألصول المالية بثالل فئات قائمة على المبادئ 

تصنيف األدوات على  إجراءاتتعتمد و (. العجز/لفائضحقوق الملكية، والقيمة العادلة من خالل ا/صافي األصول
 .ما ، والخصائص االقتصادية للتدفقات النقدية األساسية ألداة هاكيفية إدارة المنظمة ل

لم يعد نموذج انخفاض القيمة يعتمد فقط على و . في قياس األصول المالية لإليكاوويتمثل أحد اآلثار الخاصة  -96
يركز النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة على البيانات التاريخية و . االئتمان ئراألدلة التاريخية على خسا

يجب على و . على مدى عمر األداة  تسجيلها محتملخسائر االئتمان ال عنالتي تزود الكيانات بمعلومات  المتوقعةو 
 .حساب الخسارة المتوقعة لجميع األدوات المالية الكيان

 تحاديمكتب المراجعة اال تقييم 

.  2022باألدوات المالية في عام  ةالمتعلق IPSAS 41 ةالجديد قاعدةتنفيذ ال عد عمليةيتعين على اإليكاو أن تُ 
تعديل سياساتها المحاسبية، وتعديل نظام المحاسبة واإلبالغ، وإعادة تصميم  يتعين عليهاوعلى وجه الخصوص، 

 .ضوابطها الداخلية، وتدريب موظفيها المحاسبين عديلنموذج البيانات المالية، وت

 فوراق تدقيق الحسابات
ُتعتبر األخطاء، بما في ذلك السهو، جوهريًة إن كان معقوال أن تؤثر، منفردًة أو مجتمعًة، على القرارات االقتصادية  -97

االتحادي الخطأ الواحد جوهريًا إن التي يتخذها مستخدمو البيانات المالية استنادًا إليها. ويعتبر مكتب المراجعة 
دوالر كندي. أما تأثير األخطاء على تفسير البيانات المالية ككل فال يعتبر جوهريًا إال إذا  100 000تجاوز 

  .دوالر كندي 2 000 000تجاوز مجموعها 
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 موجز األخطاء التي تم أو لم يتم تصحيحها
حسابات( التي صححتها اإلدارة أثناء مراجعة الحسابات. أما وجد مكتب المراجعة بعض األخطاء )فوارق تدقيق ال -98

النتائج األقل أهمية المدرجة فيما يلي فلم يجر تصحيحها. ويرى المكتب أن األخطاء التي لم تصحح ليس لها أثر 
  .جوهري على البيانات المالية، وأن تقييدها لن يؤدي إلى أي اختالف في تقييم المركز المالي لإليكاو

 

 بالنسبة (العجز)الفائض/ الوصف
 ()دوالر كنديلسنة ل

 صافي األصول

 ()دوالر كندي

  (000 319 80) (000 062 11) الرصيد قبل الفوارق المحاسبية
 فوارق محاسبية تم تصحيحها

 

  على امتداد ثالثة أشهر المدة ةمحدد وديعةإعادة تصنيف 
 دوالر كندي( 10 248 000)
 

عرض المدفوعات المحتفظ بها في الحسابات البنكية لإليكاو 
دوالر كندي، انظر  14 174 000لفائدة خطة التأمين الصحي )

 (65الفقرة 
 

 803 000)إعادة تصنيف رصيد الحسابات المستحقة القبض 
 (66دوالر كندي، انظر الفقرة 

 
األرصدة الدائنة للحكومات إعادة تصنيف جزء من 

، انظر الفقرة دوالر كندي 486 000المتعاقدة/المقدمة للخدمات )
80) 

 
 (86)انظر الفقرة  IPSAS 23 قاعدةتسجيل اتفاقين وفقا لل

 
  (87)انظر الفقرة صندوق غير مسجل الملكية تصحيح تصنيف 

 
دوالر كندي،  794 000استحقاقات الموظفين )تصحيح افتراض 

 (75انظر الفقرة 

 

 
 

 
0 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

(43 000) 
 

(40 000) 
 

 
 

 
0 

 
 
 

0 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

(304 000) 
 

(117 000) 
 

794 000 
 

 (000 065 11) الرصيد بعد تصحيح الفوارق المحاسبية
 

(79 946 000) 
 تم تصحيحهالم يفوارق محاسبية  

 

قطع السلف ( و 154 000تصويب التقييد في الدفاتر )
 للمور دينالسلف المقدمة المتعلقة ب دوالر كندي( 51 000)
 

 تراكم إضافي للنفقات التشغيلية

 

 
 

(51 000) 
 
 
 
  (169 000) 

 
 

(51 000) 
 
 
 

(169 000) 

 (000 285 11) الرصيد بعد إدراج جميع الفوارق المحاسبية
 

(80 166 000) 

  عدم كفاية المعلومات أو عدم دقتها
. وقد تم تصحيح القيود 2021كشوفات البيانات المالية لسنة وجد مكتب المراجعة بعض البيانات الخاطئة في  -99

 .المادية أثناء مراجعة الحسابات
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 متابعة التوصيات السابقة
 

 81تابع مكتب المراجعة االتحادي التوصيات المنبثقة عن المراجعات الخارجية السابقة للحسابات. ومن بين  -100
توصية،  50توصيًة متبقية من المراجعات السابقة أو صدرت في األثناء في سياق مراجعات األداء، ُنف ذت 

" التي يديرها مكتب Symbiantاة ". وترد التفاصيل في أد31/3/2022توصيًة ال تزال مفتوحة في  31وكانت 
 (.OIO)الرقابة الداخلية 

 
 المنفذةالتوصيات 

  .للحسابات مراجعةمنذ آخر  تذف  أن التوصيات التالية نُ  االتحادي المراجعة مكتبيعتبر  -101

 

الرقم المرجعي على 
Symbiant 

 # التوصيات تقرير

EA/REP/2016/A  2 5، 4 التوصيتان 2016مراجعة البيانات المالية لعام 
EA/REP/2017/B 3 5 ،4، 1 التوصيات اإليكاوفي  لكترونيإطار األمن اإل 
EA/REP/2018/A 2 3، 2 التوصيتان 2018 البيانات المالية لعام مراجعة 
EA/REP/2018/B 6 6إلى  1التوصيات من  كفاءة وفعالية خدمة المشتريات 
EA/REP/2019/A  4 6إلى  3 التوصيات من 2019 لعاممراجعة البيانات المالية 
EA/REP/2019/B 1 3التوصية  كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية 
EA/REP/2019/C كيفية تعزيز كفاءة العملية : المشتريات في اإليكاو

 وفعاليتها
 8، ومن 6إلى  1التوصيات من 

 18إلى 
17 

EA/REP/2020/A  إلى  8، ومن 6و 4و 1التوصيات  2020مراجعة البيانات المالية لعام
 21، و19إلى  14، ومن 12

15 

 50  المنفذةمجموع التوصيات  
 

 عالقةتوصيات 

 

. كما تشمل القائمة التوصيات 31/3/2022يرى مكتب المراجعة االتحادي أن التوصيات التالية كانت عالقة في  -102
المنبثقة عن مراجعات األداء أو المراجعات أو ما بعد، والتوصيات  2022التي ُحدد أجل تنفيذها في عام 

  .الخاصة والتي ستحتاج إلى متابعة محددة
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الرقم المرجعي على 
Symbiant 

 # التوصيات التقرير

EA/REP/2016/B  هل تتسم عملية التوظيف في اإليكاو بالكفاءة
 والفعالية

 1 1التوصية 

EA/REP/2017/B 1 3التوصية  إطار األمن اإللكتروني في اإليكاو 

EA/REP/2019/B 2 2، 1التوصيتان  كفاءة وفعالية إدارة الموارد البشرية 

EA/REP/2019/C  المشتريات في اإليكاو: كيفية تحسين كفاءة
 وفعالية اإلجراءات

 1 7التوصية 

 5 9إلى  7، ومن 4و 2التوصيات  إطار اإليكاو بشأن األخالقيات ال يوجد رقم مرجعي

EA/REP/2020/A  6 20و 13و 7و 5و 3و 2التوصيات  2020مراجعة البيانات المالية لعام 

EA/REP/2020/B 6 6إلى  1التوصيات من  معلومات السالمة 

حكامة تكنولوجيا المعلومات واإلدارة  ال يوجد رقم مرجعي
 االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات

 9 9إلى  1التوصيات من 

 31  مجموع التوصيات العالقة 
 

 

* * * 
 

 

االتحادي أن ُيثني على التعاون الممتاز وروح الشفافية التي اتسمت بها عملية المراجعة.  يود مكتب المراجعة  -103
  .ويتقدم المكتب بخالص تقديره لما أبداه موظفو اإليكاو من حسن التعامل خالل عمله

 
 4/5/2022برن، 

 
 المكتب السويسري االتحادي لمراجعة الحسابات

  (الحسابات الخارجي )مراجع
 
 
 
 
 

 مارتان كولي نيهجاإريك سيرج 

 رئيس مركز االختصاص نائب الرئيس
 

 

 السويسري االتحادي لمراجعة الحسابات توصيات المكتبضمن ولويات األ ترتيب  

 3متوسط،  2مرتفع،  1توصياته على أساس المخاطر المحددة ) ات ضمنمكتب المراجعة االتحادي األولوي 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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