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 موجز
 
 القسم 12مبوجب املادة  جممع السلع واخلدماتاألغذية والزراعة واخلدمات ملوظفي منظمة  أنشئ جممع السلع ،

دال  قوتتم إدارته مبوجب امللح ،نظمةاملو املقر املوقعة بني حكومة اجلمهورية اإليطالية  ( من اتفاقية2) ()ي 27
عداد ن إوإ، املنظمةويشممممممكل جممع السمممممملع واخلدمات جزءا  من  .من دليل اإلجراءات اإلدارية 103من القسممممممم 

 .للمنظمةالعام  عن املدير الكشوف املالية اخلاصة به مسؤولية تقع على كاهل إدارته نيابة
 
  مرفقة   2016 ض احلسابات املراجعة لعامعرَ ، وت  سنويا   جممع السلع واخلدمات حساباتاملراجع اخلارجي راَجع يو

 .برأي غري مشفوع بتحفظ للمراجع اخلارجي
 
 16/97بالقرار  عمال  إىل جلنة املالية للموافقة عليها واخلدمات السمممممنوية املراجعة لمع السممممملع  وتقدم احلسمممممابات 

 .1997نوفمرب/تشرين الثاين  يفاملعقودة يف دورته التاسعة والعشرين  املنظمةالذي اعتمده مؤمتر 
 

  انونيةق خمالفات أي من للتحقق قم  متع اسممممممممممتعراضضممممممممممطلع حاليا بي   ،مع السمممممممممملع واخلدماتجم إغالقوعقب 
 أمور ةمجلضمممن  االسممتعراض، ذاسممد ممد هوسممي. تهامالءممدى الداخلية و  الرقابة سممالمةوكذلك من  إدارية، أو

 .يف املستقبل للمجمع لاعمأ لنموذج النهائية الصيغة وضعيف  ،أخرى
 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
 ا، واملوافقة عليه2016لعام من اللجنة استعراض احلسابات املراجعة لمع السلع واخلدمات  ي طلب. 
 

 مسودة المشورة
 
 2016لعام لجنة المالية بموجبه على الحسابات المراجعة لمجمع السلع والخدمات وافق ت. 
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 جمهورية الفلبين
 مراجعة الحسابات هيئة

Commonwealth Avenue ،يزون، الفلبينمدينة ك 
 

 المستقل الحسابات مراجعتقرير 
 

 Fernanda Guerrieri ةالسيد
 ساعدامل العام املدير
  املؤسسية اخلدمات إدارة

 لألمم املتحدة والزراعة األغذية منظمة
Via delle Terme di Caracalla ،،إيطاليا روما 

 
 الرأي

 
ة جممع السممملع واخلدمات للموظفني يف منظمة األغذية والزراعلصمممندوق  املرفقة املالية فالكشمممو  لقد قمنا مبراجعة 

كشمم  و ، ةاخلسممار  وأالربح كشمم  و ، 2016ديسمممرب/كانون األول  31 حىت الوضممع املاي كشمم واملؤلفة من  (، الصممندوق)
لكشوف املالية، مبا يف ااإليضاحات حول التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ و كش  و  ،سهماألالتغيريات يف 

 موجز ألهم السياسات احملاسبية. كذل
 

لصمممممممندوق ل املايالوضمممممممع مجيع اجلوانب املادية، من بصمممممممورة نزيهة،  املرفقة تعرضاملالية  ن الكشممممممموفإننا نرى أو  
يف ذلك  ةهياملنت سممممممممنةوالتدفقات النقدية للسممممممممهم األوالتغيريات يف  ، ونتائج عملياته2016ديسمممممممممرب/كانون األول  31 يف

 ة.األمريكي، وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة عموما يف الواليات املتحدة التاريخ
 

 أساس إبداء الرأي
 

لمعايري الدولية ملراجعة احلسممممممممممممممابات الصممممممممممممممادرة عن جمل  املعايري الدولية ملراجعة لفقا املراجعة و هذه نا أجريلقد  
املراجع  اتيسؤولم القسم بشأنموضحة يف  يرياملعاتلك مبوجب امللقاة على عاتقنا  اتيسؤولاملإن و احلسابات والضمان. 

القية ذات األخ اتوفقا للمتطلب الصمممممممندوق. وحنن مسمممممممتقلون عن الذي أعددناه التقريرمن عن مراجعة الكشممممممموف املالية 
أن أدلة حنن نعتقد و هلذه املتطلبات. طبقا سمممممممؤولياتنا األخالقية األخرى هنضمممممممنا مبالية، وقد تنا للكشممممممموف املالصممممممملة مبراجع

  لرأينا. اأساسشكل اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة لتراجعة امل
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 ات خاصةتنبيه
 

 اسممممممممممبيةاحمل املعاملة يف التغيري آثارعرضممممممممممان ت اللتني املاليةكشمممممممممموف ال من 19و 15 الحظتنيامل إىل االنتباهلفت ن 
 اإلجازات دةأرصممممم عن املسمممممتحقة اخلدمة انتهاءمدفوعات  تزاماتال عن اإلفراج مت حيث املوظفني اسمممممتحقاقات تزاماتالل

 إىل اوحتويله وقصندإيرادات آخر لل حسابلصاحل  الوطن إىل اإلعادة ملنحة احملسوبة واملصروفات املستخدمة غري السنوية
. 2016 عام يفصمممممممممممندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة و التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة املنظمة املتعلقة ب التزامات حسممممممممممماي
سمممملع ال جممع لاعمأ لنموذجاجلارية  للمراجعةاملسممممتند إليه  األسمممما  توفر اليت ،23 اإليضمممما  على لدكيزنصممممب اي وباملثل،

السملع  طلبات مجيع الصمندوق قعل   النهائي، لاعماأل منوذج بشمأن القرارخذ يت وريثما. املاليةاسمتدامته  لضممانواخلدمات 
 املسمممممممممائل هذهإن رأينا خبصمممممممممو  و . 2017 عام هناية حبلول احلاليةخزونات امل اسمممممممممتنفادكان هدفه و  ،2017 أيار/مايو يف
 .غرييت مل
 

 الماليةكشوف الما يخص  فيمسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة 
 

، شممكل نزيهباملالية وتقدميها كشمموف ، عن إعداد القبولة عمومااسممبية امل، وفقا  للمبادئ احملةمسممؤولإن اإلدارة  
سمممممممممممواء  ،املاديةمالية خالية من األخطاء كشممممممممممموف ضمممممممممممرورية للتمكن من إعداد   اإلدارةوعن الرقابة الداخلية اليت تراها 

 .اخلطأأكانت ناجتة عن الغش أم 
 

أة االسمممتمرار كمنشمممعلى صمممندوق املالية، مسمممؤولة عن تقييم قدرة الكشممموف ، لدى إعدادها للوتكون اإلدارة 
سممممما  واسممممتخدام األ كمنشممممأة عاملة  السممممتمرارا املتعلقة بقابليةسممممائل مع اإلفصمممما ، حسممممب االقتضمممماء، عن امل ،عاملة

وجد ي ال  عملياته و قو أو صممندوق تصممفية العتزم  تكن اإلدارة تملما  كمنشممأة عاملةالسممتمرار ا احملاسمما املتعلق بقابلية
 أمامها بديل واقعي عدا ذلك.

 

 .للصندوقوتقع على املكلَّفني باحلوكمة مسؤولية اإل راف على عملية اإلبالغ املاي  
 

 عن مراجعة الكشوف المالية المراجع مسؤولية
 

، سمممواء ملاديةااملالية ككل خالية من األخطاء  الكشممموفإذا كانت مم ا يف التأكد يف حدود املعقول  ناتتمثل أهداف 
ل هو . والتأكد يف حدود املعقو نا، وإصممممممدار تقرير خا  مبراجعة احلسممممممابات يتضمممممممن رأيطأأكانت ناجتة عن الغش أم اخل

لكنه لي  ضممممممانا بأنَّ املراجعة املنفذة وفقا  للمعايري الدولية ملراجعة احلسمممممابات سمممممتكتشممممم  دائما تأكد رفيع املسمممممتوى، و 
 ، وت عترب جوهرية إذا أمكن أن ي توقع على حنوطأعندما توجد. وميكن أن تنشمممممممممممأ األخطاء عن الغش أو اخل املاديةاألخطاء 

أسممممما  لى ع خدمونارات االقتصمممممادية اليت يتخذها املسمممممتمعقول أن تؤثر، سمممممواء كل منها على حدة أو جمتمعة، على القر 
 املالية.كشوف ذه اله
 

ظ على النظرة افحنار  احلكم امله ي و منإطار مراجعة احلسمممممممممابات وفقا  للمعايري الدولية ملراجعة احلسمممممممممابات،  ويف 
 قوم مبا يلي:نالتشككية املهنية طوال عملية املراجعة. كما 
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، طأاملالية سممممممممممممممواء أكانت ناجتة عن الغش أم اخلكشمممممممممممممموف يف ال املاديةحتديد وتقييم خماطر األخطاء  •
لتلك املخاطر، واحلصممممممممول على أدلة أثناء املراجعة تكون   مراجعة تتصممممممممدى اتإجراءتنفيذ وتصممممممممميم و 

ن الغش أعلى ماتج عن خطر عدم اكتشممممماف خطأ جوهري نإن . و ناكافية ومالئمة لتوفري أسممممما  لرأي
الغش قممممد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو اإلغفمممماالت املتعمممممدة  إذ إنَّ  طممممأ،مثيلممممه النمممماتج عن اخل

 التمويه أو جتاوز الرقابة الداخلية. أو

صممممممملة مبراجعة احلسمممممممابات من أجل تصمممممممميم إجراءات مراجعة ي الوصمممممممول إىل فهم للرقابة الداخلية ذ •
 .صندوقال يفأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية لكن لي  لغرض التعبري عن ر  ،مالئمة للظروف

تقييم مدى مالءمة السممياسممات احملاسممبية املسممتخدمة ومعقولية التقديرات احملاسممبية واإلفصمماحات ذات  •
 الصلة اليت تقوم ها اإلدارة.

تمرار  السمممامالءمة اسمممتخدام اإلدارة لألسممما  احملاسممما القائم على قابلية مدى اخللو  إىل رأي بشمممأن  •
كمنشأة عاملة وكذلك، استنادا  إىل األدلة املتحصل عليها أثناء املراجعة، بشأن ما إذا كان هناك عدم 

 لصمندوقابشمأن قدرة  الكبريشمك لقي بظالل من الما يتعلق بأحداث أو أحوال قد ت يقني جوهري يف
بلفت النظر  ونالبمط اجوهري، ف نن  ممممممممكإىل وجود  ناعلى االسممممممممتمرار كمنشممممممممأة عاملة. ف ذا خلصمممممممم

ية، تكن تلك اإلفصمممماحات كاف مل املالية أو، إذاكشمممموف إىل اإلفصمممماحات ذات الصمممملة يف ال ناتقرير  يف
 . ناتقرير دور صإىل األدلة املتحصل عليها أثناء املراجعة حىت تاريخ  نا. وتستند استنتاجاتنارأي يلعدت

مبا يف ذلك اإلفصمممماحات، وما إذا كانت  املالية وهيكلها ومضممممموهنا،كشمممموف الشممممامل للعرض تقييم ال •
 . النزيه عرضاملالية متثل املعامالت واألحداث األساسية على حنو حيقق الكشوف ال

 

ملهمة امنها نطاق وتوقيت املراجعة املخطط هلما والنتائج  ،أمورمجلة  ،مع املكلَّفني باحلوكمة بشممممممممممممأن ناوتواصممممممممممممل
  دها أثناء املراجعة.د  حنمهمة يف الرقابة الداخلية  أوجه قصور للمراجعة، مبا يف ذلك أي  

 
 خر األتنظيمية القانونية و المتطلبات التقرير عن 

 

علينا أو اليت فحصناها كجزء من املراجعة اليت قمنا  رضتصندوق اليت ع  المعامالت  أن   نرى، عالوة على ذلك 
 منظمة.للاملالية الئحة متسقة مع ال ،املهمة يف مجيع جوانبها ،ها، كانت

 
 
 

Lito Q.Martin 
 ة،ـة الخارجيـر المراجعـمدي

 هيئة المراجعة،
 جمهورية الفلبين،

 ، الفلبينكيزونمدينة  
  2017حزيران /يونيو 16
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 صندوق مجمع السلع والخدمات في المنظمة
 كشف الوضع المالي

 2016ديسمرب/كانون األول  31
 (2015)مع األرقام املطابقة لعام 
 )حمسوبة باليورو(

 
 2015  2016   مالحظات  

           األصول
           األصول المتداولة

3)د(، 2 النقدية واملكافئات النقدية    2,539,789   1,210,977 
 1,000,000   -   4 االستثمارات

5)ه(، 2 املخزون    1,965,989   1,946,318 
 23,917   36,831   6 القبض ستحقةامل ساباتاحل

      4,542,609   4,181,212 
           األصول غير المتداولة

7(، و)2 املمتلكات واملنشآت واملعداتصايف     6,071   4,958 
 28,500   53,736   8 صايف األصول غري امللموسة

 
  59,807  33,458 

 4,214,670   4,602,416     مجموع األصول

            
           حقوق الملكيةالخصوم و 

           الخصوم المتداولة
 443,609   980,957   9 احلسابات التجارية املستحقة الدفع

 291,692   (26,870)   10 االحتياطية واملخصصات املستحقات
 33,825   35,841   11 املستحقات لصندوق رعاية املوظفني

 90,395   270,677   12 حساب جممع السلع واخلدمات
 186,921   178,861   13 األخرى اخلصوم املتداولة

      1,439,465   1,046,442 
           المتداولةغير الخصوم 

 137,987   -   15 مدفوعات انتهاء اخلدمةحتياطي ا
 9,560   9,560   14 تأمني اإليداع

      9,560   147,547 
           الملكية حقوق
 1,392,438   1,325,573   16 رأ  املال العاملصندوق 

 1,628,243   1,827,817     العائدات احملتجزة
      3,153,390   3,020,681 

 4,214,670   4,602,416     حقوق الملكيةو مجموع الخصوم 

 
 املرفقة جزء ال يتجزأ من الكشوف املالية اإليضاحات

 

SHOKO KAWABATA RICHARD NICHOLS 

 مدير جممع السلع واخلدمات

 

املسؤول عن حسابات جممع السلع واخلدمات
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 المنظمةصندوق مجمع السلع والخدمات لموظفي 

 خسارةوال الربحكشف 

 2016ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

 (2015)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو(

      

 
 2015  2016  مالحظات

      اإليرادات
 10,647,830  10,196,719  17 املبيعاتإيرادات 

18، 5، )ه(2  تكلفة السلع املباعة   8,015,968  8,205,509 

 2,442,321  2,180,751   األربا إمجاي 

 32,098  162,943  19 إيرادات أخرى

)ج(2 املكسب/ )اخلسارة( يف سعر الصرف   42,099  (24,192) 

   2,385,793  2,450,227 

   
 

  
      المصروفات

 1,422,285  1,257,796  20 املوظفون

 778,340  849,038  21 مصروفات التشغيل العامة 

 66,324  64,566  22 لتكالي  الدعم املنظمةاسدداد 

8، 7 (،و)2 اإلهالكاالستهالك و    25,302  16,746 

   2,196,702  2,283,695 

     
 

   في صندوق رعاية الموظفينصافي األرباح قبل المساهمة 
 

189,091  
 

166,532 
 (106,478)  (101,967)  11 املسامهة يف صندوق رعاية املوظفني

 60,054  87,124   في صندوق رعاية الموظفينصافي األرباح بعد المساهمة 
 

 املرفقة جزء ال يتجزأ من الكشوف املالية اإليضاحات

 

SHOKO KAWABATA RICHARD NICHOLS 

 مدير جممع السلع واخلدمات

 

املسؤول عن حسابات جممع السلع واخلدمات
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 صندوق مجمع السلع والخدمات لموظفي المنظمة

 حقوق الملكيةكشف التغييرات في 

 2016ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

 (2015)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو(

 

 2015  2016  مالحظات  
      صندوق رأس المال العامل

 1,359,848  1,392,438   الرصيد يف بداية السنة
 32,590  (66,865)  16 يف املائة 13التسوية إىل مستوى 

 1,392,438  1,325,573   الرصيد يف هناية السنة

       
      العائدات المحتجزة
 1,521,840  1,628,243   الرصيد يف بداية السنة

9، 8 السابقة الفدة تسويات/ أخطاءمضافا:    45,586  - 

   1,673,829  1,521,840 

      مضافا: التغيريات يف حقوق امللكية بالنسبة إىل السنة:
 60,054  87,124   يف صندوق رعاية املوظفنيبعد املسامهة صايف األربا  

19، 15 انتهاء اخلدمةمدفوعات التسوية يف احتياطي    -  78,939 
 (32,590)  66,864  16 التحويل من/ )إىل( صندوق رأ  املال العامل

   153,988  106,403 

 1,628,243  1,827,817   الرصيد يف هناية السنة
 

    
 

 3,020,681  3,153,390   في نهاية السنة حقوق الملكية

   
 من الكشوف املاليةاملرفقة جزء ال يتجزأ  اإليضاحات

 

SHOKO KAWABATA RICHARD NICHOLS 

 مدير جممع السلع واخلدمات

 

املسؤول عن حسابات جممع السلع واخلدمات
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 صندوق مجمع السلع والخدمات لموظفي المنظمة

 كشف التدفقات النقدية

 2016ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

 (2015)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو(

 

  2016  2015 
       األنشطة التشغيلية: منالتدفقات النقدية 

 60,054  87,124 يف صندوق رعاية املوظفنيبعد املسامهة صايف األربا  

 تعديالت لمطابقة اإليرادات الصافية مع النقدية الصافيةمضافا/مخصوما: ال
 األنشطة التشغيلية: / )المستخدمة في(من

   

 16,745  25,302 اإلهالكاالستهالك و 
 3  - خسارة التصر ف باألصول غري املتداولة

 (158,142)  (20,734) يف املخزون (زيادة)

 1,096  - يف املدفوعات املسبقةنقص 
 8,662  (12,914)  املستحقة القبضيف احلسابات /نقص )زيادة(

 330,340  537,347 احلسابات التجارية املستحقة الدفعزيادة يف 

 0  (318,562) االحتياطية واملخصصات املستحقاتزيادة يف  /)نقص(
 118,052  (8,060) يف حسابات أخرى مستحقة الدفع / زيادة)نقص(
 (277)  2,016 )نقص( يف مستحقات صندوق رعاية املوظفني /زيادة

 43,741  180,282 زيادة يف حساب جممع السلع واخلدمات

 -  (137,987) هاء اخلدمةانتحتياطي مدفوعات اصندوق يف  ()نقص

 420,274  333,814 األنشطة التشغيلية منالنقدية الصافية 

     

    أنشطة االستثمار: / )المستخدمة في(التدفقات النقدية من

 -  1,000,000 واحدة سنةل املصرفية الودائع انتهاء من املتأتيةالعائدات 

 (1,732)  (5,002)  راء معدات

 (1,732)  994,998 أنشطة االستثمار / )المستخدمة في(النقدية الصافية من

        

 418,542  1,328,812 زيادة في النقدية ومكافئات النقدية
 792,435  1,210,977 النقدية ومكافئات النقدية في بداية السنة

 1,210,977  2,539,789 النقدية ومكافئات النقدية في نهاية السنة

 
 املرفقة جزء ال يتجزأ من الكشوف املالية اإليضاحات

 

SHOKO KAWABATA RICHARD NICHOLS 

 مدير جممع السلع واخلدمات

 

املسؤول عن حسابات جممع السلع واخلدمات
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 المنظمةلموظفي ندوق مجمع السلع والخدمات ص
 مالحظات على الكشوف المالية

 2016ديسمبر/كانون األول  31
 

 للتقرير المعد الكيان -1
 

 السممملع اسمممترياد تسمممهيل بغية 1951 عام يف )الصمممندوق( املنظمة ملوظفي واخلدمات السممملع جممع صمممندوق أنشمممئ
 من دال وامللحق ،(2) ()ي 27 القسممممممم ،12 املادة مبوجب الدوليني املوظفني جانب من مجركية رسمممممموم دفع دون

 واخلدمات سمممممممملعال جممع إىل الدخول حق نحم   قدو . املنظمةو  اإليطالية اجلمهورية حكومة بني املوقعة املقر اتفاقية
 احلكومة مع املتبادلة املراسمممممممالت مبوجب ،1971 األول ديسممممممممرب/كانون 1 من اعتبارا املنظمة يف املوظفني جلميع

 .املنظمة ملوظفي اياإلمج العدد إىل قياسا   استريادها على املتفق السلع كميات  حتديد على نصت واليت اإليطالية،
 

 عن نيابة دارتهإ عاتق على تقع مسؤولية به اخلاصة املالية الكشوف إعداد إنو  ،املنظمة من ا  جزء الصندوق يعتربو 
 .للمنظمة العام املدير

 
 الهامة المحاسبية السياسات -2
 

 املالية الكشوف إلعداد إليه املستند األسا  )أ(
 

ية للمبادئ احملاسممممممبوفقا  االسممممممتحقاق أسمممممما  على للمحاسممممممبة وفقا صممممممندوقلل املالية الكشمممممموف تعدَّ أ  
 .عموما املقبولة

 
 العملة الوظيفية )ب(

 
 . للصندوقالذي يعترب العملة الوظيفية  باليوروتعرض الكشوف املالية 

 
 األجنبية بالعمالت املعامالت )ج(

 
 الذي ةملتحداسعر الصرف املعمول به يف األمم  باستخدام اليورو إىل األجنبية بالعمالت املعامالتحتوَّل 

 ر،شمممهال يف واحدة مرةهذا سمممعر الصمممرف د وحيد  . املعامالتوقت إجراء  ريةالسممما الصمممرف أسمممعار ربايق
 .ةفردي عمالت صرف سعر يف كبرية  تقلبات هناك كانتيف حال   الشهر منتص يف  نقحيو 

 
سممممممعر لسممممممعر صممممممرف اإلقفال  باسممممممتخداماليورو األجنبية إىل عمالت البالنقدية األصممممممول واخلصمممممموم  وَّلوحت  

 التارخيية بالتكلفة ديةالنق غري البنود. وتقي د اسممممممممممبيةاحمل فدةهناية اليف ة املتحدالصممممممممممرف املعمول به يف األمم 
 .البند تسجيلوقت  قائما كان  الذي التارخيي الصرف سعر باستخدام
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 معامالت تسممممممممويةالنا ممممممممئة عن  األجنبية العمالت صممممممممرفل ةاحملقق   وغري ةاحملقق   واخلسممممممممائركاسممممممممب امل وترد
 كش  الربح واخلسارة.  يف السنة هناية يفعملية التحويل عن و  األجنبية العمالت

 
 النقدية ومكافئات النقدية (د)

 
ت الطلب والودائع املوجودة حتيف الصممممممممممندوق،  احةتتضمممممممممممن النقدية ومكافئات النقدية املبالا النقدية املت

 ثالثة دهتام أصمممملية اسممممتحقاق بتواريخذات السمممميولة العالية  األجلقصممممرية الواالسممممتثمارات لدى املصممممارف 
 .أقل أو أ هر

 
 املخزونات (ه)

 
أسمممممملوب دالوارد أوال  باسممممممتخدام وحتدد تكلفة املخزونات  .ي شممممممار إىل املخزونات حبسممممممب تكلفة التسممممممليم

ويسممممممجل مبلا أي لفيض للمخزونات  .وحتسممممممب بالتكلفة األدىن والقيمة احملققة الصممممممافيةيصممممممرف أوال د 
دث فيها يف الفدة اليت حي مصمممممممممممروفاتعلى القيمة احملققة الصمممممممممممافية ومجيع خسمممممممممممائر املخزونات على أهنا 

 .االخنفاض أو اخلسارة
 

 واملعدات واملنشآت املمتلكات )و(
 

 الثابت القسط ريقةطاستخدام بستهالك اال سبوحي   التارخيية. كلفةتال إىل استنادا   املعداتلفة تك سبحت  
 .سممممنوات مخ  يوه السممممتخدامها التقديرية الفدة مدى على الثابتة األصممممول تكلفة بشممممطب تقضممممي اليت

 سمممتخدمتا اليت للشمممهور الفعلي العدد إىل األوىل السمممنة يف اجلديدة األصمممولاسمممتهالك  حسممماب ويسمممتند
 .األصول هذه فيها

 
 مجيعالك استه جرى فقد سنوات، بأربع احلاسوب معدات مجيع استخدام فترة تقدر املنظمة أنوإدراكا  ب
 سنوات. أربع مدهتا اليت الثابت القسط طريقة باستخدام الصندوق يف احلاسوب معدات

 
 النقديةمكافئات و  النقدية -3
 

 :يليمم ا يتأل  هذا احلساب 
 

 2016 2015 

 1,201,881 2,529,984 املصارف لدىاملبالا النقدية 

 9,096 9,805 الصندوق يف املتا  النقد

 1,210,977 2,539,789 ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 
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 االستثمارات -4
 

 احلسمممممماب يف األموال إيداع مت ،اتالسممممممتثمار ا اسممممممتحقاق عندو . 2016 عام يف مبلا أي لصممممممندوقمل يسممممممتثمر ا
 .العادي املصريف

 
 المخزون -5
 

 
 المستحقة القبضالحسابات  -6

  
 يلي:مم ا  املستحقة القبضتتأل  احلسابات 

 
 2016  2015 

 15,695  29,958   تجاريةالستحقات امل
 4,462  6,873   املستحقات بني الشركات

 3,760  -   الفوائد املستحقة

 23,917  36,831   ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 
 

 ./كانون األولديسمرب 31 يف للصندوق املديننيخمتل   منالقبض  املستحقةاحلسابات  أرصدة احلساب هذا يعرض
 

 مم ا يلي: تأل  املخزوني
 
  2016  2015 

 360,189  370,162  التبا

 53,948  89,840  املشروبات الروحية واملشروبات الكحولية

 124,939  177,174  البرية والنبيذ والشمبانيا

 106,602  73,141  املشروبات غري الكحولية

 653,196  501,244  مستحضرات التجميل والعطور

 647,444  754,427  املواد الغذائية والبقالة وتشكيالت املنتجات

 1,946,318  1,965,989  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 
 

 الصافية مبا رة التصري  بالنسبة إىل القيمة احملققة البطيء اخلسارة املتكبدة يف اخنفاض املخزون مت استيعاب
بلا جمموع فروقات حسمممماب اجلرد يف هناية العام باإلضممممافة إىل الفروقات التشممممغيلية و  .يف تكلفة السمممملع املباعة

يورو مت  تسمممممديدها  57 572يورو؛ منها  142 201للمخزونات املكسمممممورة/ املفقودة/ املنتهية مدة صمممممالحيتها 
يورو   36 194يورو سممممميتم  اسمممممددادها من املتعاقد. وقد مت  تسمممممجيل مبلا صمممممايف قدره  48 435من املور دين و

 .18اإليضا  نظر ا .كجزء من تكلفة املبيعات
 

  2016  2015 

 100,559  142,201  الفروقات التشغيلية ويف هناية العام

 (44,571)  (57,572)  بل املور دناقصا : السداد الفعلي من ق  

 (13,784)  (48,435)  فعلي من املتعاقديناسدداد  /اسددادها سيتم  

 42,204  36,194  كلفة المبيعاتدفع من  ت
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات -7
 

 يلي:مم ا  هذا احلسابأل  يت
 

      

 اآلالت والمعدات
األثاث 
 والتجهيزات

معدات تكنولوجيا 
 المعلومات

المركبات 
المزودة 
 بمحرك

 المجموع

        التكلفة
 635,589 103,298 79,211 383,140 69,940   يناير/كانون الثاين 1

 5,002 - 4,239 763 -   اإلضافات

 640,591 103,298 83,450 383,903 69,940   ديسمرب/كانون األول 31

     اإلهالك المتراكم
 630,630 103,298 74,253 383,140 69,940   يناير/كانون الثاين 1

 3,889 - 3,737 152 -  رسوم السنة

 634,520 103,298 77,990 383,292 69,940  ديسمرب/كانون األول 31
           

        الدفترية القيمة
 6,071 - 5,460 611 - 2016ديسمبر/كانون األول  31

 4,958 - 4,958 - - 2015ديسمبر/كانون األول  31
  

 األصول غير الملموسة -8
 

 :أدناه بتكلفة الربجميات اليت ترد صايف قيمتها الدفدية هذا احلساب يتعلق
 

   2016  2015 

      التكلفة
 45,000  45,000   يناير/كانون الثاين 1

 -  46,648  اإلضافات

 ديسمرب/كانون األول 31
  91,648  45,000 

   اإلهالك المتراكم
 7,500  16,500   يناير/كانون الثاين 1

 9,000  21,412   رسوم السنة

 16,500  37,912   ديسمرب/كانون األول 31

 الدفترية القيمة
 

53,736  28,500 

 

 .نةالس خالل تهارمسلاليت مت و مصروفات ك  سابقااملسج لة  الربجميات تكلفةمن  اإلضافةتتأل  
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 الحسابات التجارية المستحقة الدفع -9
 

دها بعد( لكن مل يتم تسممممديو األرصممممدة املسممممتحقة الدفع )البضممممائع اليت مت اسممممتالمها وفوترهتا  ميثل هذا احلسمممماب
 قد متحد دت  اليت السممممممابقة الفدات/ تسممممممويات أخطاء وإن ديسمممممممرب/كانون األول. 31ملختل  دائ ي المع يف 
  .السنة تصحيحها بدقة خالل

 
 المستحقات والمخصصات االحتياطية -10
 

واملخصمممصمممات االحتياطية اخلاصمممة باملصمممروفات املتكبدة ولكن غري املدفوعة  االسمممتحقاقات ناحلسممماباذان ثل همي
 وترهتا بعد(.فتكالي  اجلرد املستحقة )البضائع اليت مت استالمها ولكن مل يتم  ناحلساباذان هشمل يبعد. و 

 
 لموظفينا رعايةالمبالغ المستحقة الدفع لصندوق  -11
 

، 1992األول  ديسمممممرب/كانون 31الذي أصممممبح نافذا  اعتبارا  من السممممنة املنتهية يف  18/93املؤمتر رقم  وفقا  لقرار
ينبغي  انالعام ما إذا كملدير ايقرر ملوظفني، و ا رعايةيف املائة من جمموع املبيعات إىل صمممممممندوق  1ل ما يعادل و  حي  

وت صممن    .ملوظفنيا رعايةإىل صممندوق  حتويلهاالسمملع واخلدمات إىل السممنة التالية أم  لمعصممافية أربا   ةيترحيل أ
 .الشركات بنيلالستحقاقات على أهنا حساب  املوظفني رعاية لصندوق الدفع املستحقة املبالا

 
 2016األول  ديسممممممممممرب/كانون 31ملوظفني حىت ا رعايةاملسمممممممممتحقة الدفع لصمممممممممندوق  املبالا عناصمممممممممرقد كانت و 

 :على النحو التاي املنتهية ةوحركاهتا يف السن
 

  2016 2015 
 34,102 33,825  يناير/ كانون الثاين 1الرصيد حىت 

 106,478 101,967  املسامهة يف صندوق رعاية املوظفني )واحد يف املائة(

  135,792 140,580 
 106,755 99,951  املبلا املدفوع خالل السنة

 33,825 35,841  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد حتى 
 

 للمنظمةمجمع السلع والخدمات حساب  -12
 

بني الت عاماملوغريها من  السمممممممممدداد تكالي  الدعم املنظمةلدفع إىل ث ل هذا احلسممممممممماب الرصممممممممميد املسمممممممممتحق امي
 السمملع معجم حسممابي صممن   و من قبيل تكالي  املوظفني، واإلمدادات، واألصممول الثابتة.  املنظمةمع  اتالشممرك

 .الشركات بني الستحقاقاتل حساب هأن على واخلدمات
 

 خصوم المتداولة األخر ال -13
 

 أية خصوم أخرى مستحقة الدفع. هذا احلساب ميثل
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 تأمين اإليداع -14
 

 .العقود انتهاء عند لالسدداد القابلة االمتيازات أصحاب بودائع احلساب هذا يتعلق 
 

 مدفوعات انتهاء الخدمةاحتياطي  -15
 

التغطية أي  ،جممع السممممممملع واخلدماتيف  للموظفنيسمممممممابقا املسمممممممتحقة  يتم تأكيد إدراج مدفوعات انتهاء اخلدمة
ة املتعلقة التزامات املنظمالسمممممممممممنوية غري املسمممممممممممتخدمة عند انتهاء اخلدمة، يف جازات الطبية بعد انتهاء اخلدمة واإل

من  لع واخلدماتجممع السشارك فيها يصندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة اليت و التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ب
ات ومن مث ممع السممملع واخلدلخصممموم أهنا ينبغي عدم تسمممجيلها على خالل تقدمي مسمممامهات سمممنوية، وبالتاي 

 .أخرىلصاحل إيرادات اإلفراج عنها 
 

 :على النحو التاي 2016و 2015 األولديسمرب/كانون  31يف  اخلدمة انتهاء مدفوعات احتياطيوكان رصيد 
  

  2016 2015 
 216,926 137,987  يناير/كانون الثاين 1الرصيد حىت 

 (78,939) (137,987)  مدفوعات انتهاء اخلدمةتسوية فائض اعتماد 

 137,987 -  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد حتى 

 
 صندوق رأس المال العامل -16
 

ديسمممممرب/كانون  6نوفمرب/تشممممرين الثاين إىل  19يف الفدة من عقودة السممممادسممممة امل تهخالل دور ، املنظمةر مؤمتر قر  
على أن يسمممدد حسممماب هذا املخزونات  ، أن يقوم جممع السممملع واخلدمات ب نشممماء صمممندوق لشمممراء1951األول 

 .الصندوق من عائدات بيع تلك املخزونات
 

صندوق رأ   االحتفاظ مبستوى ،1987نوفمرب/تشرين الثاين املعقودة يف دورته الثانية والتسعني  يف ،ر الل وقر  
 الثانية والسممممممممممبعنيهتا يف دور  ت جلنة املالية،مث قرر  .السممممممممممنوياملبيعات يف املائة من رقم  12املال العامل يف حدود 

املائة  يف  12منزيادة مستوى صندوق رأ  املال العامل  ،1991سبتمرب/أيلول  26إىل  16الفدة من يف املعقودة 
 .رقم املبيعات السنوييف املائة من  13إىل 

 
 إيرادات المبيعات -17

 يلي:مم ا حساب املبيعات  أل  يت
 2016 2015 

 البيع النقدي
 البيع باألجل

10,172,555 
24,164 

10,624,203 
23,627 

 10,647,830 10,196,719 المجموع
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 تكلفة السلع المباعة -18
 

 

 2016 2015 
 1,788,176 1,946,318 يناير/كانون الثاين 1املخزون حىت 

 8,321,447 7,999,445 املشديات

 10,109,623 9,945,763 املخزون املتا  للبيع

 1,946,318 1,965,989 ديسمرب/كانون األول )القيمة الصافية احملققة( 31ناقصا : املخزون حىت 

 8,163,305 7,979,774 قبل فروق الجرد تكلفة السلع المباعة

 42,204 36,194 الصافية -زائداَ: فروق اجلرد 

 8,205,509 8,015,968 بعد فروق الجردتكلفة السلع المباعة 

 
 اإليرادات األخر  -19
 

 يلي:مم ا يتأل  هذا احلساب 
 

 2016 2015 
 17,957 15,946 رسوم إدارة أصحاب االمتياز

 6,979 6,580 اإلعالن والدعاية

 7,162 2,430 الفوائد يراداتإ

 - 137,987 متنوعةإيرادات 

 32,098 162,943   المجموع
 

فراج عنه اإل مت لذياملسممممتحقة ا السممممنوية اإلجازةو الوطن  إىل العودة منحة احتياطي من املتنوعة اإليراداتتتأل   ،15 اإليضمممما  إىل  ممممارةباإل
  .اخلدمة انتهاء مدفوعات التزامات حساب من

 
 الموظفون -20
 

التعويضممممممممات املوظفني  وتشمممممممممل رواتب .املنظمةتسممممممممبه ما حتتكالي  رواتب املوظفني على حنو  تبني  احلسممممممممابات
 .من فئة اخلدمات العامة ا  عشر موظفثالثة موظفني فنيني و ثالثة لاملقدمة 

 
  2016 2015 

 482,146 344,704 فئة املوظفني الفنيني -رواتب املوظفني 

 865,778 840,741 فئة اخلدمات العامة -رواتب املوظفني 

 74,361 72,351 اخلرباء االستشاريون

 1,422,285 1,257,796 المجموع
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 تكاليف التشغيل العامة -21
 

 يلي:مم ا  احلسابيتأل  هذا 
 

 2016 2015 
 667,888 704,034 املتعاقدون

 43,294 73,324 الرسوم املصرفية

 2,823 3,042 اإلمدادات

 15,225 11,639 التأمني

 6,139 9,413 االتصاالت

 3,148 7,528 السفر

 3,884 3,551 صيانة الشاحنات والوقود

 1,153 1,577 املكتبية األدوات

 20,996 17,331 بالربجميات اخلا  الدخيص

 13,266 10,405 البيانات جتهيزات تأجري

 9 6,960 عمليات التجديد

 398 - اإلعالن والدعاية

 117 234 الفروقات النقدية

 778,340 849,038 المجموع

 
 لتكاليف الدعم المنظمةاسترداد  -22
 

، 1989الثاين  نوفمرب/تشرين 30إىل  11، يف دورته اخلامسة والعشرين اليت عقدت يف الفدة من املنظمة مؤمتر قرر
له، وأن يتحمل المع التكالي   من جممع السمممممملع واخلدمات تكالي  مجيع اخلدمات املقدمة املنظمةأن تسممممممدد 

لتكالي  الدعم يتأل   املنظمةوكان اسممممممممممدداد  .فصمممممممممماعدا   الفعلية هلذه اخلدمات على أسمممممممممما  تقديري من ا ن
 :يلي مم ا

 
  2016 2015 

 30,870 29,112  املرافق والصيانة

 35,454 35,454  رسوم املراجعة الداخلية واخلارجية

 66,324 64,566  المجموع
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 التقرير تاريخ بعد األحداث -23
 

 يف صمممممممدر) للمنظمةاحلسمممممممابات الداخلي  مراجعمع السممممممملع واخلدمات أجراه ل  مممممممامل خا  اسمممممممتعراض بعد
 املنظمممة مبمماين يف التبا بيع بشمممممممممممممممأن( 2017 أيممار/ مممايو يفعنممه  املعلن) واحلظر( 2016 الثمماين تشممممممممممممممرين/نوفمرب

 تجاريال النموذج أن واضممحا أصممبح ،(واخلدمات السمملع لمع اإلمجاي الربح هامش من املائة يف 41 حواي أي)
 سمممممارعتوت. جمعللم ملاليةاالسمممممتمرارية ا ضممممممانحباجة إىل أن تنقيح جوهري من أجل  واخلدمات السممممملع لمع
 (Sanital) يتالسمممممان اخلارجي،تعاقد املالذي الذه  قرارفعل الب جديد أعمال منوذج إىل االنتقال إىل احلاجةوترية 
ئممممه انتهمممما تمممماريخ بعممممد املنظمممممة مع عقممممده جتممممديممممد بعممممدم ،واخلممممدمممممات السمممممممممممممملع جممع يف حمممماليمممما يعمممممل الممممذي
 .2017 حزيرانيونيو/ 30 يف

 
 واخلدمات، السممملع جممع اسمممتعراضعملية  تكان  ،2016 لعام املاي املراجع اخلارجي للكشممم  اسمممتعراضوقت و 

يتم  نيح ويف. جارية على قدم وسمممممممممممممماق جديد أعمال وذجديد منوحت جمعللم األوي الغرض على تركيزه وإعادة
 مع تهمناقشممممممممم وكذلك جدواه حيث من هحتليلينبغي مواصممممممممملة  ف نه ،مسمممممممممتحسمممممممممن أعمال منوذجيف  حاليا النظر
 نظمةامل بنيوق عة امل( 1950 األول تشممرينأكتوبر/ 31) املقر تفاقيةال الكامل االمتثال لضمممان اإليطالية السمملطات
 .املنظمة موظفي وحصانات بامتيازات يتعلق ما ذلك يف مبا اإليطالية، واحلكومة

 
 هنممايممة يف اخلممارجي املتعمماقممد مع االتفمماق متممديممد عممدمإىل  نظربممالو  النهممائي، النموذج بشمممممممممممممممأن قرار تخممذي   وريثممما
ستسمح  تدابري الاذحاليا  وجيري ،2017 أيارمايو/ من اعتباراطلبات السلع  مجيع قتل  ع   ،2017 نحزيرايونيو/

 .2017 عام هناية حبلول احلايخزون امل ستنفادبا
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