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 موجز
 
 1)  )ي 12، القسا   21مبوجا  املاا     األغذية والزراعة )الفااو   واخلدمات ملوظفي منظمة  أنشئ جممع السلع  

 201 ال من القسا    وتت  إ ارته مبوج  امللحق ،الفاو املقر املوقعة بني حكومة اجلمهورية اإليطالية و من اتفاقية

عدا  الكشوف املالية اخلاصة ن إوإ، الفاوويشكل جممع السلع واخلدمات جزءًا من  .من  ليل اإلجراءات اإل ارية

 .للفاوالعام  به مسؤولية تقع على كاهل إ ارته نيابة عن املدير
 
 ض احلساابات املراجعاة   عارَ ، وُتسانوياً  للفااو التابع  جممع السلع واخلدمات حساباتاملراجع اخلارجي ع راَجيو

 .مرفقًة برأي غري مشفوع بالتحفظ للمراجع اخلارجي 1021 لعام
 
 عما ً إىل جلناة املالياة للموافقاة عليهاا     واخلدمات التابع للفااو  السنوية املراجعة جملمع السلع  وتقدم احلسابات 

  .2772نوفمرب/تشرين الثاني  يف  ورته التاسعة والعشرين يف الفاو الذي اعتمده مؤمتر  21/72بالقرار 
 
 املبيعاات  فارغ  أن   .مل يسالل   رااا و  اساار     1021عام  انتباه جلنة املالية إىل أنلفت يف اإل ار  رغ  وت

 قساام  مبيعاات   اساار   بعاد  1021 عاام قياسا إىل  طفيف بشكلة منخفضكانت  1021اليت سللت ا ل عام 

 حتقياق  إىل أ ى مماا  ،التوظياف  مساتويات  يفات ريالتغاي بسب  اخنفضت أيضا النفقات التشغيلية ، فإن البنزين

 رعاياة  صاندو  ل اإلمجالياة  املبيعاات  عامادات  مان يف املامة  2 نسبة اص  بعد يورو 12.117بقيمة  صافية أرباح

 .ملوظفنيا
 
  ملياون ياورو    2.4ُأبقي مبلغ ومليون يورو،  1.2 مبلغ رأس املال العامل جملمع السلع واخلدمات عندصايف أقفل

ملياون ياورو مان صاندو       2.1ا مان  متوَّل مبلملهمكافئات النقدية يف النقدية و مليون يورو 1.2يف املخزون و منه

 مليون يورو من اإليرا ات احملتلز .  2.4س املال العامل ورأ
 
 لتخطاي  املاوار  يف    اجدياد  انظاما  جممع السلع واخلدمات طّبقغيلية وحتسني إ ار  اجلر ، شالكفاء  الت ولتعزيز

 الدولياة  احملاسابية  للمعاايري  ممتثلاة  حساابات ويصم  هذا النظاام لتقادي    . 1024عام  النصف األول منيف  اوالف

 .1024يف عام  العام للقطاع
 
   حال  الايت  البنازين ام  قسا  مبيعاات  اساار   بساب   يف املامة 21قرابة ب اإليرا ات قاعد  يف كبري اخنفاضوعق 

 هاذه  عان  للتعاوي  وساامل   وتنفياذ يعمل جممع السلع واخلادمات علاى استكشااف     الوقو ، بطاقة نظام حملها

العمال يف الوقات تاتاه علاى     حافظته خبطوط منتلاات إااافية ماع     تنويع ا ل من 1024عام  ا ل اخلسار 

 .زيا تهاو هأفضل مبيعات ترشيد
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
  ا، واملوافقة عليه1021الفاو لعام يف من الللنة استعراض احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات  ُيطل. 
 

 مسودة املشورة
 
 1023الفاو لعام  يفجلنة املالية مبوجبه على احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات وافق ت. 
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 مجهورية الفلبني

 مراجعة احلسابات هيئة

Commonwealth Avenueمدينة كيزون، الفلبني ، 

 

 املستقل احلسابات مراجعتقرير 
 

 Dennis Aitkenالسيد 

 العام املدير مساعد

 البشرية واملوار  املؤسسية اخلدمات إ ار 

 املالية والشؤون

 والزراعة األغذية نظمةمل الرميسي املقر

 إيطاليا روما،
 

 املالية الكشوف عن تقرير
 

 األغذية منظمة يف للموظفني واخلدمات السلع جممع صندو ب واملتعلقة املرفقة املالية الكشوف مبراجعة قمنا لقد 

 ،واملصاروفات  اإليارا ات  كشوفو ،1021 األول  يسمرب/كانون 12 حتى امليزانية كشوف تلك يف مبا ،)الفاو  والزراعة

 التفساريية  وامل حظات التاريخ تلك يف املنتهية للسنة النقدية التدفقات كشوفو ،الصندو  أرصد  يف التغيريات وكشوف

 .املؤيد 
 

 املالية الكشوف عن اإلدارة مسؤولية
 

 احملاسابية  للمعاايري  وفقاا  نزيهاة  بصاور   وعرااها  املالياة  الكشاوف  هاذه  إعدا  عن يةسؤولبامل اإل ار  تضطلع 

 وعراها املالية الكشوف بإعدا  الصلة تات الداالية الضواب  وصون وتنفيذ تصمي  املسؤولية: هذه وتشمل عامًة. املقبولة

 حماسبية سياسات وتطبيق ااتيار اخلطأ؛ أو الغش عن ناشئة كانت سواء ،اجلوهرية اطاءاأل من واالية نزيهة بصور 

 .السامد  الظروف يف معقولة تكون حماسبية تقديرات واع م ممة؛
 

 املراجع مسؤولية
 

 مبراجعاة  قمناا  وقاد  .مراجعاة  مان  باه  نقاوم  ما إىل استنا ا املالية الكشوف بشأن رأي إبداء يف مسؤوليتنا تتمثل 

 ومعاايري  احلساابات  بتادقيق  املعا   الادولي  اجمللا   عان  الصاا ر   احلسابات ملراجعة الدولية للمعايري وفقا احلسابات

 معقاول  تأكيد على للحصول ريهاوجن املراجعة خنط  وأن األا قية، للمتطلبات منتثل أن املعايري هذه وتقتضي .الضمان

  .اجلوهرية األاطاء من االية املالية الكشوف كانت إتا ام يبّين
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 .املالياة  البيانات يف الوار   واإلقرارات املبالغ بشأن أ لة على للحصول إجراءاتب القيام املراجعة عملية وتشمل 

 أاطاء على املالية البيانات احتواء  يف املتمثلة خاطرامل يي تق تلك يف مبا املراجع، تقدير على اإلجراءات ااتيار يتوقفو

 الضاواب   احلساابات  مراجع راعيي ،للمخاطر التقييمات تلك إجراء لدىو اخلطأ. أو غشلل نتيلة كانت سواء ،جوهرية

 مراجعاة  إجاراءات  وااع  أجل من نزيهة بصور  راهاوع املالية لكشوفا إلعدا  الكيان يتبعها اليت صلة تات الداالية

 احلسابات مراجعة وتشمل .للكيان الداالية الضواب  فعالية بشأن رأي إبداء بغرض لي  ولكن القاممة، الظروف تناس 

 إىل باإلااافة  اإل ار ، مان  املقدماة  احملاسابية  التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات م ءمة مدى تقيي  أيضا

 .عموما املالية الكشوف عرض طريقة تقيي 
 

 نعارب  الاذي  لارأي ل األسااس  لتشكل وم ممة كافية عليها حصلنا اليت احلسابات مراجعة أ ّلة أن نعتقد وحنن 

 .عنه
 

 الرأي
 

 لصاندو   املاالي  الوااع  املا ياة،  اجلوانا   مجياع  من نزيهة، بصور  ُتقدَّم املالية الكشوف هذه نأ نرى حننو 

 يف املنتهاي  العام عن النقدية هوتدفقات عملياته، ونتامج ،1021 األول  يسمرب/كانون 12 حتى الفاو يف واخلدمات السلع

 .عموما املقبولة احملاسبية للمبا ئ فقاو تاريخال تلك
 

 األخرى والتنظيمية القانونية املتطلبات عن تقرير
 

 الايت  أو عليناا  اات ِرُع الايت  الفااو  يف واخلادمات  السالع  جمماع  صندو  معام ت أن نرى تلك، على وع وً  

 للصاندو   األساساي  النظاام  ماع  متساقة  ،املهماة  جوانبها مجيع يف ،كانت بها، قمنا اليت املراجعة من كلزء فحصناها

 .التشريعية والسلطة والزراعة األغذية منظمة يف بها املعمول املالية والقواعد وال محة

 

 

 

 
Lito Q.Martin 

 مدير املراجعة اخلارجية،

 مدينة كيزون، الفلبني

 حزيران/يونيو 10 التاريخ:
1024 
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 الفاوصندوق جممع السلع واخلدمات يف 

 كش: امليزانية

 1021 يسمرب/كانون األول  12

  1021)مع األرقام املطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو 

 

 1021  1023  مالحظات 

      األصول

      تداولةاملصول األ
 180 233 1  478 074 2  3 النقدية واملكافئات النقدية

4 )  ،1 املخزونات  
 1 406 563  2 271 620 

 957  060 1  5 املدفوعات املسبقة

 263 39  443 25  6 حسابات قيد التحصيل 

   3 507 544  3 545 020 

      

 األصول غري املتداولة 
     

2)ج ، 1 املمتلكات واملنشآت واملعدات بعد اص  اإله ك التلميعي  
 35 281  48 520 

 جمموع األصول
  3 542 825  3 593 540 

      

 اخلصوم وأرصدة الصندوق
     

      اخلصوم املتداولة

 819 357  457 224  8 حسابات جتارية مستحقة الدفع

 449 96  240 70  9 أارى مستحقة الدفعحسابات 

 528 37  263 35  10 املستحقات لصندو  رعاية املوظفني

 (697 42)  055 65  11 حساب جممع السلع واخلدمات يف منظمة الفاو

 560 34  560 9  12 تأمني اإليداع

   404 575  483 659 

 13  166 356  233 199 

 858 716  931 570   اخلدمةا حتياطي ملدفوعات نهاية 

      

      أرصد  الصندو 

 486 773 1  899 620 1  14 صندو  رأس املال العامل

 196 103 1  995 350 1   العامدات احملتلز 

   2 971 894  2 876 682 

 جمموع اخلصوم واألرصدة املالية
  3 542 825  3 593 540 

 ُتعّد امل حظات املصاحبة جزءًا أساسيًا من الكشوف املالية 

 
 

BERNARD SOY ROBERTO BONAFEDE 
واخلدمات السلع جممعمراجع احلسابات يف                                                                                                  مدير جممع السلع واخلدمات 
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 كش: اإليرادات واملصروفات

 1021 يسمرب/كانون األول  12للسنة املنتهية يف 

  1021)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو 

      

 
 1021  1023  مالحظات

      اإليرادات

 201 642 13  458 468 12   املبيعات

21، 4 تكلفة السلع املباعة  
 9 821 948  10 590 952 

 249 051 3  510 646 2   إمجالي فام  املتاجر 

 672 65  077 10  16 إيرا ات أارى

 (476 13)  (196 27)   املكس / )اخلسار   يف سعر الصرف

   2 629 391  3 103 445 

      

      

 املصروفات
     

 843 790 1  058 495 1  17 املوظفون

 577 823  455 889  18 مصروفات التشغيل العامة 

 183 66  324 66  19 اسرت ا  الفاو  لتكاليف الدع 

2)ج ، 1 اإله ك  
 25 500  29 638 

   2 476 337  2 710 241 

      

 إيرادات التشغيل
  153 054  393 204 

 (422 136)  (685 124)  10 صندو  رعاية املوظفني املساهمة يف

 صايف اإليرادات
  28 369  256 782 

      

      

      
 املالية الكشوف من يتلزأ   جزءا لتشك املرفقة امل حظات
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 صندوق جممع السلع واخلدمات ملوظفي الفاو

 كش: التغيريات يف أرصدة الصندوق

 1021 يسمرب/كانون األول  12للسنة املنتهية يف 

  1021)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو 

      

 1021  1023  مالحظات 

      صندوق رأس املال العامل
 590 763 1  486 773 1   الرصيد يف بداية السنة

 896 9  (587 152)  14 يف املامة 21التسوية إىل مستوى 

 486 773 1  899 620 1   الرصيد يف نهاية السنة

      

      

 العائدات احملتجزة
     

 543 011 1  196 103 1   الرصيد يف بداية السنة

 782 256  369 28   صايف اإليرا ات

 (233 5)  843 66  13 التسوية يف ا حتياطي ملدفوعات نهاية اخلدمة

 (896 9)  587 152  14 التحويل من/ )إىل  صندو  رأس املال العامل

 (000 150)  -  20 األرباح املدفوعة

 196 103 1  995 350 1   الرصيد يف نهاية السنة

 رصيد الصندوق يف نهاية السنة
  2 971 894  2 876 682 

      

 

 املالية الكشوف من يتلزأ   جزءا لتشك املرفقة امل حظات
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 لفاواصندوق جممع السلع واخلدمات ملوظفي 

 فقات النقديةدكش: الت

 1021 يسمرب/كانون األول  12للسنة املنتهية يف 

  1021)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو 

    

 1023  1021 

    التدفقات النقدية يف األنشطة التشغيلية 
 782 256  369 28 صايف اإليرا ات

 تعديالت ملطابقة اإليرادات الصافية مع النقدية الصافية املقّدمة من األنشطة التشغيلية
   

 638 29  500 25 إاافة: اإله ك

 27   إاافة: اسار  التصّرف باألصول غري املتداولة

 (378 56)  057 865 نقصان )زيا    يف املخزونات

 (957)  (103) نقصان )زيا    يف املدفوعات املسبقة

 (060 3)  820 13 نقصان )زيا    يف احلسابات مستحقة القب  

 505 3   نقصان )زيا    يف احلسابات املتنوعة قيد التحصيل

 (305 835)  (362 133)   يف احلسابات التلارية املستحقة الدفعنقصان)زيا   

 (111 94)  (209 26) يف حسابات أارى مستحقة الدفع زيا   )نقصان 

 (112 10)  (265 2) صندو  رعاية املوظفني يف مستحقات زيا   )نقصان 

 (640 29)     (000 25)   يف تأمني اإليداع زيا   )نقصان 

 (429 325)  752 107 يف حساب جممع السلع واخلدمات يف منظمة الفاو زيا   )نقصان 

 (556 59)   يف اصوم ا متمان زيا   )نقصان 

                                              

 املستخدمة يف األنشطة التشغيلية النقدية الصافية
853 559  (1 124 596) 

    

 النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار التدفقات 
   

 (605 14)  (261 12) شراء معدات

 (605 14)  (261 12) املستخدمة يف أنشطة استثمار النقدية الصافية

    

 التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة متويل 
   

 (000 150)  - األرباح املدفوعة 

 (000 150)  - املستخدمة يف أنشطة التمويل النقدية الصافية

    

 )نقصان( يف النقدية ومكافئات النقدية زيادة
841 298  (1 289 201) 

 النقدية يف بداية السنة
1 233 180  2 522 381 

 النقدية يف نهاية السنة
2 074 478  1 233 180 
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 ملوظفي الفاوندوق جممع السلع واخلدمات ص

 الكشوف املاليةمالحظات على 

 1021 يسمرب/كانون األول  12

 مقدمة -2

 

  فاع   ون السالع  استريا  تسهيل بغية 2712 عام يف الفاو ملوظفي واخلدمات السلع جممع صندو  أنشئ

 مان   ال وامللحاق  ، 1)  )ي 12 القسا   ،21 املاا    مبوجا   الدوليني املوظفني جان  من مجركية رسوم

 جمماع  إىل الاداول  حاق  نحُما  قاد و . الفاوو اإليطالية اجلمهورية حكومة بني املوقعة الرميسي املقر اتفاقية

 املراسا ت  مبوج  ،2722 األول  يسمرب/كانون 2 من اعتبارا الفاو يف املوظفني جلميع واخلدمات السلع

 إىل قياسااً  اساتريا ها  علاى  املتفق السلع كميات حتديد على نصت واليت اإليطالية، احلكومة مع املتبا لة

 .الفاو ملوظفي اإلمجالي العد 

 

 علاى  تقاع  مسؤولية به اخلاصة املالية الكشوف إعدا  إنو ،الفاو من ًاجزء واخلدمات السلع جممع يعتربو

 .للمنظمة العام املدير عن نيابة إ ارته عاتق

 

 املالية الكشوف إلعداد إليه املستند األساس -1
 

 احملاسيب األسلوب )أ 

 أسااس  علاى  للمحاسبة وفقا الفاو ملوظفي واخلدمات السلع جممع بصندو  اخلاصة املالية كشوفال تعدَُّأ

 .التارخيية التكلفة تفاقيةبا ا ستعانةب ا ستحقا 
 

 .واالف يف واخلدمات السلع جملمع الوظيفية العملة وهي باليورو املالية الكشوف يف احلسابات عن يعّبر )ب 
 

 واملعدات واملنشآت املمتلكات )ج 

 الايت  الثابت القس  لطريقة طبقًا اإله ك حس وُي .التارخيية كلفةتال إىل استنا ًا املعدات تكاليف حس ُت

 ويساتند  .سانوات  مخ  وهي  ستخدامها التقديرية الفرت  مدى على الثابتة األصول تكلفة بشط  تقضي

 هاذه  فيهاا  اساتخدمت  الايت  للشاهور  الفعلاي  العاد   إىل األوىل السانة  يف اجلدياد   األصاول  ه كإ حساب

 .األصول
 

 مجياع  إها ك  جارى  فقاد  ،سنوات بأربع احلاسوب معدات مجيع استخدام فرت  تقدر الفاو أن إىل ونظرًا )  

 .1021 عام يف سنوات أربع مدتها اليت الثابت القس  طريقة باستخدام اجملمع يف احلاسوب معدات
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 املخزونات  ها)

 يصارف  أوً  "الاوار   ألسالوب  وفقااً  املخزوناات  تكلفاة  وحتد  .التسلي  تكلفة اس  املخزونات إىل شارُي

 علاى  للمخزوناات  ختفاي   أي مبلاغ  ويسالل  .الصاافية  احملققاة  والقيمة ى ناأل لفةبالتك وحتس  أوً "

 ا خنفااض  فيهاا  حيدث اليت الفرت  يف إنفا  أنها على املخزونات اسامر ومجيع الصافية احملققة القيمة

 .اخلسار  أو
 

 األجنبية العم ت  و)

 يف املتحد  األم  يف به املعمول الصرف سعر أساس على اليورو غري بعم ت واخلصوم األصول قيمة ُحسبت

 املعماول  الصرف سعر حس  واملصروفات اإليرا ات بنو  مجيع لتلِّوُس .1021 األول  يسمرب/كانون 12

 .واملصروفات اإليرا ات بيان حتت الدفع عند تنشأ نهامية فرو  أية وتظهر .املعاملة إجراء وقت به
 

 النقدية كافئاتوم النقدية  ز)

 املصاارف  يف الطل  عند واإليداعات الصندو ، يف املتوفر  النقدية املبالغ النقدية ومكافئات النقدية تتضمن

 ا ستحقا . من أشهر ث ثةوب العالية السيولة تات األجل  قصري وا ستثمارات
 

 النقدية مكافئاتو النقدية -3
 

 املبالغ النقدية يف املصارف ويف الصندو  هي على النحو التالي: 
 

  1023 1021 
 يورو يورو  

 766 924 744 565 1  املبالغ النقدية يف املصارف 

 900 6 900 6  صالة املبيعات يف الفاو -املبالغ النثرية

 214 534  مدير اجملمع  -املبالغ النثرية

 300 1 300 1  صالة املبيعات يف برنامج األغذية العاملي -املبالغ النثرية

 000 300 000 500  اإليداعات القصري  األجل

   180 233 1 478 074 2 يورو  يسمرب/كانون األول 12الرصيد يف 

 
 2.10ة بتكلفاة بنسا  مرّحال مبار و     Banca Popolare di Sondrio مصارف  إيداع استحقا  لث ثة أشهر يف

 يف املامة:
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 املخزونات -4
 

  تتألف املخزونات مّما يلي:
 

   

 
قيمة "الوارد أواًل   1023

 ُيصَرف أواَل"

القيمة احملققة 

 الصافية

اخلسارة بسبب تدني 

القيمة احملققة 

 الصافية

  325 195 325 195  التبغ

  887 85 887 85  املشروبات الروحية واملشروبات الكحولية

  776 141 776 141  النبيذ

  828 47 828 47  والشمبانيا للشهية ةفاحتال اتشروبامل

 430 468 415 898 415  مستحضرات التلميل والعطور

 037 4 279 520 316 524  املوا  الغذامية والبقالة وتشكي ت املنتلات

 - - -  قسام  البنزين/الوقو 

 467 4 563 406 1 030 411 1 يورو   يسمرب/كانون األول 12الرصيد يف 

     

1021     

  756 371 756 371 يورو التبغ

  606 72 606 72  املشروبات الروحية واملشروبات الكحولية

 16 056 128 072 128  النبيذ

  684 44 684 44  والشمبانيا للشهية ةفاحتال اتشروبامل

 472 889 456 361 457  والعطورمستحضرات التلميل 

 722 3 634 756 356 760  املوا  الغذامية والبقالة وتشكي ت املنتلات

 - 995 440 995 440  قسام  البنزين/ الوقو 

 210 4 620 271 2 830 275 2 يورو   يسمرب/كانون األول 12الرصيد يف 

 
الصافية  البطيئة التصريف بالنسبة إىل القيمة احملققةاخلسار  املتكبد  يف اخنفاض املخزونات  مت استيعاب

املخزونات املكسور /املفقو  /املنتهية مد  صا حيتها   تكلفةلغ جمموع كما ب .مباشر  يف تكلفة السلع املباعة

ومان أصال املبلاغ اإلمجاالي، مت      .ياورو  14 102.11 قيماة ا ات فاات   املدرجة يف التقارير املقدماة عان  

 قيمتاه ماا  املتعاقاد  منهاا  اسارتجع   الايت  يورو كلزء من تكلفة السالع املباعاة   24 112.14تسليل مبلغ 

بالنسابة إىل عاام    ياورو  2 112و 1021فيماا يتعلاق بعاام     ياورو  7 171)اسارتجاع مبلاغ    يورو 20 117

 .21ظر امل حظة ان .يورو 47 221.77سد  املور ون مبلغ يف حني   1021
 

 .1021 عام من األاري الربع يفالوقو  و البنزينقسام   بيع توقفوجتدر اإلشار  إىل 
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 املدفوعات املسبقة -5

  

 املدفوعات املسبقة هي على النحو التالي:

  1023 1021 

 957 060 1  مبحرك زّو  امل املركبات - التأمني

 957 060 1 يورو  يسمرب/كانون األول 12الرصيد يف 

 

 مستحقة القبضاحلسابات  -6
  

 ا يلي:  مم احلسابات مستحقة القب تتألف 

  1023 1021 

 339 11 051 19  مبيعات ل حتفا ت الرمسية

 608 22 300  السلع املباعة للمنظمة

 316 5 832 4  مبيعات  حتفا ت املدير العام

  260 1  املصرفية الفوامد

 263 39 443 25 يورو  يسمرب/كانون األول 12الرصيد يف 

 

 املمتلكات واملنشآت واملعدات -7
 

 :التالي النحوامللخصة على  ،ركبات املزو   مبحركوامل واملعدات واألثاثالتربيد  غرفةمن  يتكون هذا احلساب 
 

 
 املعدات األثاث التربيد غرفة

املزودة  املركبات

 مبحرك
 اجملموع

      الكلفة

 720 688 255 106 948 110 577 401 940 69 1021يناير/كانون الثاني  2

 261 12 - 763 9 498 2 - اإلاافات

 981 700 255 106 711 120 075 404 940 69 1021 يسمرب/كانون األول  12

      اإلهالك املرتاكم

 200 640 048 96 958 91 254 382 940 69 1021يناير/كانون الثاني  2

 500 25 500 3 023 9 977 12 - رسوم السنة

 700 665 548 99 981 100 231 395 940 69 1021 يسمرب/كانون األول  12

      صايف القيمة الدفرتية

 281 35 707 6 730 19 844 8 - 1021 يسمرب/كانون األول  12

      

 520 48 207 10 990 18 323 19 - 1021 يسمرب/كانون األول  12

 

 احلسابات التجارية املستحقة الدفع -8
 

 . يسمرب/كانون األول 12األرصد  املستحقة الدفع ملختلف  ام  اجملمع يف  هذا احلسابميثل  
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   احلسابات األخرى املستحقة الدفع -9
 

 تتألف احلسابات األارى املستحقة الدفع مّما يلي:  
 

  1023 1021 

 449 96 240 70  مصروفات مستحقة

 449 96 240 70 يورو  يسمرب/كانون األول 12الرصيد حتى 

 

 ملوظفنيا رعايةاملبالغ املستحقة الدفع لصندوق  -20
 

، 2771األول   يسامرب/كانون  12الذي أصبح نافذًا اعتبارًا من السنة املنتهياة يف   22/71املؤمتر رق   وفقًا لقرار

 ماا إتا كاان  ملادير العاام   ايقارر  ملاوظفني، و ا رعاياة يف املامة من جمموع املبيعات إىل صاندو    2ل ما يعا ل حّوُي

 رعاياة إىل صاندو    حتويلاها السالع واخلادمات إىل السانة التالياة أم      جملماع صاافية  أرباح  ةيينبغي ترحيل أ

 .ملوظفنيا
 

 1021األول   يسامرب/كانون  12ملاوظفني حتاى   ا رعاياة املباالغ املساتحقة الادفع لصاندو       عناصار قد كانات  و

 :على النحو التالي املنتهية ةوحركاتها يف السن
 

  1023 1021 

 640 47 528 37 يورو يناير/ كانون الثاني 2الرصيد حتى 

 422 136 685 124  املساهمة يف صندو  رعاية املوظفني )واحد يف املامة 

    

  162 213 184 062 

 534 146 950 126  املبلغ املدفوع ا ل السنة

 528 37 263 35 يورو  يسمرب/كانون األول 12الرصيد حتى 

 

 فاوللجممع السلع واخلدمات حساب  -22
 

 اتالشركبني عام ت املوغريها من  لدفع إىل الفاو  سرت ا  تكاليف الدع ّثل هذا احلساب الرصيد املستحق امي 

، كاان ذاذا احلسااب    1021ا ل عاام  مع الفاو من قبيل تكاليف املوظفني، واإلمدا ات، واألصول الثابتة. و

. ونظارًا إىل أن هاذا احلسااب    كشاف امليزانياة  مان   ا لتزاماات اخلاص بقس  اليف ُعرض إجيابي و  امن/ رصيد

 ا لتزامات.  اخلاص بقس  الُيعَرض عا   يف عا   ما ، فهو مستحق الدفع
 

 تأمني اإليداع -21
 

 .بو امع أصحاب ا متيازات املستحقة السدا  عند انتهاء العقو  هذا احلساب يتعلق 
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 اخلدمة نهاية مدفوعات حتياطيا -23
 

غري املساتخدمة ملاوظفي الفئاة     النفقات احملسوبة ملنح العو   إىل الوطن ولإلجازات السنوية هذا احلسابميثل  

والسابعني املعقاو   يف سابتمرب/أيلول     الرابعاة  تهاا يف  ورقاررت جلناة املالياة،    و .الفنية وفئة اخلدمات العاماة 

املعرتف بها بصافة عاماة واملطبقاة     بأكملها وفقا للمبا ئ احملاسبيةا لتزامات املعروفة  حتصيل إجراء، 2771

رتتا   يتاتاي يطلا  منهاا أن تعمال  ون أن     تات متويل  أن اجملمع يعد وحد إىل يف املسامل التلارية، نظرًا 

 .الفاو بالنسبة إىل على تلك أي تكاليف 
 

 :السنتني على النحو التاليدفوعات نهاية اخلدمة ا ل ماحتياطي  كانت التحركات يفقد و
 
  1023 1102 

 966 227 199 233 يورو يناير/كانون الثاني 2الرصيد حتى 

 233 5 (843 66)  تسوية فام  اعتما  مدفوعات نهاية اخلدمة

 199 233 356 166 يورو  يسمرب/كانون األول 12الرصيد حتى 

 

 صندوق رأس املال العامل -24
 

 يسامرب/كانون   1نوفمرب/تشارين الثااني إىل    27يف الفرت  مان  عقو   السا سة امل ته ور ا ل ،الفاو مؤمتر قرر 

املخزوناات علاى أن يساد  حسااب هاذا       ، أن يقوم جممع السلع واخلدمات بإنشاء صندو  لشراء2712األول 

 .الصندو  من عامدات بيع تلك املخزونات
 

صاندو    ا حتفاظ مبساتوى  ،2722نوفمرب/تشرين الثاني يف عقو   امل ورته الثانية والتسعني  يف ،وقرر اجملل 

الثانياة  تهاا  يف  ور ت جلناة املالياة،  ث  قارر  .السنوياملبيعات يف املامة من رق   21رأس املال العامل يف حدو  

 زيا   مستوى صندو  رأس املال العامال مان   ،2772سبتمرب/أيلول  11إىل  21الفرت  من يف املعقو   والسبعني 

 .السنوي املبيعات رق يف املامة من  21يف املامة إىل  12
 

 تكلفة السلع املباعة -25
 

  1023 1021 

 242 215 2 620 271 2 يورو يناير/كانون الثاني  2املخزونات حتى 

 831 675 10 520 967 8  املشرتيات

 073 891 12 140 239 11  املخزونات املتاحة للبيع

 يساامرب/كانون األول )القيمااة  12ناااق : املخزونااات حتااى 

 احملققة  الصافية
 

1 406 563 2 271 620 

 453 619 10 577 832 9  تكلفة السلع املباعة

 (501 28) (629 10)  زامد: سدا  فرو  اجلر 

 952 590 10 948 821 9 يورو  يسمرب/كانون األول  12تكلفة السلع املباعة حتى 
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 اإليرادات األخرى -26
 

 احلساب مّما يلي: هذايتألف 
 

  1023 1021 
    

 992 7 447 9  الفوامد املصرفية

*اإليرا ات األارى املختلفة
  

630 57 680 

 672 65 077 10 يورو   يسمرب/كانون األول 12الرصيد حتى 

 
واخلادمات  املنتلاات   هي تلك اإليارا ات احملققاة الايت   تارتب  مباشار  ببياع       املختلفةاإليرا ات األارى *

 .ا عتيا ية
 

 املوظفون -27
 

التعويضاات  املاوظفني   وتشامل رواتا    .الفااو  تسابه  ماا حت تكاليف روات  املوظفني على حناو   تبّين احلسابات

الفئاة الفنياة وراار مان فئاة اخلادمات        موظف واحد مان تلك  مبا يف ،ظفي جممع السلع واخلدماتاملقدمة ملو

استيعاب تكاليفهما من اا ل رفاع أساعار    ري وجي السيارات. اخلاصة باستريا العامة يعم ن يف جمال املزايا 

وقاو  يف  الاحلصاول علاى   الاذين   حياق ذا      زبامن جممع السالع واخلادمات     يشاركلضمان أ قسام  الوقو 

  .استريا  السيارات متويل ادمات مكت 
 

 تكالي: التشغيل العامة -28
 

 يتألف هذا احلساب مّما يلي: 
 

  1023 1021 

 552 685 152 724  املتعاقدون 

 208 41 070 40  الرسوم املصرفية

 258 30 968 3  اإلمدا ات

 622 18 177 20  التأمني

 872 14 796 10  ا تصا ت

 964 6 124 2  السفر

 271 16 623 18  صيانة الشاحنات والوقو 

 179 6 033 8  األ وات املكتبية

 - 788 32  عمليات التلديد

 651 3 937 13  ادمات احلاسوب

 - 787 14  الربجمياتاخلاص ب رتاي ال

 577 823 455 889 يورو  يسمرب/كانون األول 12الرصيد حتى 
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 اسرتداد الفاو لتكالي: الدعم -29
 

الثااني   نوفمرب/تشارين  10إىل  22، يف  ورتاه اخلامساة والعشارين الايت عقادت يف الفارت  مان        الفاو مؤمتر قرر

له، وأن يتحمل اجملماع   من جممع السلع واخلدمات تكاليف مجيع اخلدمات املقدمة الفاو، أن تسرت  2727

لتكااليف الادع     الفااو وكاان اسارت ا     .فصااعداً  التكاليف الفعلية ذذه اخلدمات على أساس تقديري مان انن 

 :يلي يتألف مما
 

  1023 1021 

 729 30 870 30  املرافق والصيانة

 214 25 214 25  املراجعة الداالية

 240 10 240 10  املراجعة اخلارجية

 183 66 324 66 يورو 

 

 األرباح -10
 

بشاأن احتياطاات جمماع السالع واخلادمات،      الساابعة  تاه   وريف  الفاومؤمتر الصا ر عن  17متاشيًا مع القرار 

 سااح   علااى 1021صااا   كااّل ماان املاادير العااام والللنااة املشاارتكة جملمااع الساالع واخلاادمات يف ساانة     

ملاوظفني الرامياة إىل تاوفري    ا رعاياة يورو من احتياطي اإليرا ات احملتلاز  لصاام مباا رات     210 000مبلغ 

 موقاف للادراجات اذوامياة   إنشااء  يف من هذه األماوال  ستفا ت اليت ااملشاريع متثلت وسامل راحة متوااعة. و

وصندو  إلطا   مرفاق    ،يف الكافيرتيا يةوسامل الصوتال، وغرفة لألمهات، وحتسني اإلنار  ووالدرجات النارية

 لرعاية األطفال. 

 


