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 موجز
 
 ( 2) ()ي 27، القسم 12مبوجب املادة ( املنظمةاألغذية والزراعة )واخلدمات ملوظفي منظمة  أنشئ جممع السلع

دال من القسممممممممممممممم  وتتم إدارته مبوجب امللحق ،واملنظمةاملقر املوقعة بني حكومة اجلمهورية اإليطالية  من اتفاقية
عداد الكشممممممممو  ن إوإ، املنظمةويشممممممممكل جممع السمممممممملع واخلدمات جزءا  من  .من دليل اإلجراءات اإلدارية 103

 .للمنظمةالعام  تقع على كاهل إدارته نيابة عن املديراملالية اخلاصة به مسؤولية 
 
  ض احلسممممابات عرَ ، وت  املراجع اخلارجيعلى يد  سممممنويا   للمنظمةالتابع  جممع السمممملع واخلدمات راَجع حسمممماباتتو

 .مرفقة  برأي غري مشفوع بتحفظ للمراجع اخلارجي 2015 املراجعة لعام
 
 ا عمال  إىل جلنة املالية للموافقة عليه للمنظمةواخلدمات التابع السمممممنوية املراجعة لمع السممممملع  وتقدم احلسمممممابات 

 .1997نوفمرب/تشرين الثاين  يف دورته التاسعة والعشرين يف املنظمةالذي اعتمده مؤمتر  16/97بالقرار 
 

 قليال أعلى مبيعات إمجايل معإجيابيا، عاما  إىل حد كبري كان   2015عام اإلشممممممممممممممارة إىل أن يف اإلدارة رغب وت 
 اعتبارا يالعامل األغذية برنامجالسمممممممممممممملع واخلدمات يف  معجم يف التبغ منتجات بيعوقف  رغم 2014 بعاممقارنة 

 .2015 الثاين تشريننوفمرب/ من
 

  مليون يورو  1.9مبلغ منه أ بقي و مليون يورو،  3 مبلغ رأس املال العامل لمع السمملع واخلدمات عندصممايف أقفل و
س مليون يورو من صممممممممممممممندو  رأ 1.4من كّلها ولل  مت ،مكافئات النقديةيف النقدية و  مليون يورو 1.2يف املخزون و
بصايف  سنةال نظمةامل يظفملو  جممع السلع واخلدمات أهنىو مليون يورو من اإليرادات احملتجزة.  1.6املال العامل و

 يةالرعا صندو ل املبيعات إيرادات إمجايل مناملائة  يف 1 لنسبة القانوين صماخل بعد يورو 60 054قيمتها  إيرادات
 .موظفنيلل االجتماعية

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
 ا، واملوافقة عليه2015لعام  املنظمةيف من اللجنة استعراض احلسابات املراجعة لمع السلع واخلدمات  ي طلب. 
 

 مسودة المشورة
 
 2015عام ل المنظمةفي لجنة المالية بموجبه على الحسابات المراجعة لمجمع السلع والخدمات وافق ت. 



 

1 
 

 جمهورية الفلبين
 مراجعة الحسابات هيئة

Commonwealth Avenueمدينة كيزون، الفلبين ، 
 

 المستقل الحسابات مراجعتقرير 
 

 Fernanda Guerrieri ةالسيد
 ة املساعدةالعام ةاملدير 
  املؤسسية اخلدمات إدارة

 لألمم املتحدة والزراعة األغذية منظمة
Via delle Terme di Caracalla – 00153 روما، إيطاليا 

 
 

 المالية الكشوف عن تقرير
 

 األغذية منظمة يف للموظفني واخلدمات السمملع جممع صممندو ب واملتعلقة املرفقة املالية الكشممو قمنا مبراجعة  لقد 
 ،صممورفاتوامل اإليراداتكشممف و  ،2015 األول ديسمممرب/كانون 31 حىت امليزانية كشممفمن   اليت تتألف ،(املنظمة) والزراعة

 التفسمممريية املالحظاتو  التاريخ ذلك يفللسمممنة املنتهية  النقدية لتدفقاتاكشمممف و  ،الصمممندو  أرصمممدة يف لتغيرياتاكشمممف و 
 .املؤيدة

 
 المالية الكشوف عن اإلدارة مسؤولية

 
 املقبولة حملاسممبيةا للمعايري وفقا نزيهة بصممورة وعرضممها املالية الكشممو  هذه إعداد عن يةسممؤولبامل اإلدارة تضممطلع 
النزيه  رضعالو  عدادعملية اإلب الصمممممملة ذات الداخلية الضممممممواب  وصممممممون وتنفيذ تصممممممميم املسممممممؤولية: هذه وتشمممممممل .عموما  

 الئمةم حماسمممبية سمممياسمممات اختيارو  اخلطأ؛ مأ الغش عنكانت   ناشمممئة سمممواء ،اجلوهرية خطاءاأل من خالية لكشمممو  مالية
 .السائدة الظرو  يف معقولة تكون حماسبية تقديرات وضعو  ؛هاوتطبيق

 
 المراجع مسؤولية

 
 مراجعةأجرينا  وقد .مراجعة من به نقوم ما إىل استنادا املالية الكشو هذه  بشأن رأي إبداء يف مسؤوليتنا تتمثل 
 .والضمممممممممان احلسممممممممابات ملراجعة الدولية املعايري جملس عن الصممممممممادرة احلسممممممممابات ملراجعة الدولية للمعايري وفقا احلسممممممممابات
 يبنّي  معقول أكيدت على للحصممممممممممممممول وجنريها املراجعة خنط  وأن األخالقية، للمتطلبات منتثل أن املعايري هذه وتقتضممممممممممممممي

  .اجلوهرية األخطاء من خالية املالية الكشو  كانت  إذا ام
 

 .املالية شممو الك يف الواردة واإلقرارات املبالغ بشممأن أدلة على للحصممول إجراءاتب القيام املراجعة عملية وتشمممل 
 أخطاء على ةاملاليو  كشممممممال احتواء يف املتمثلة خاطرامل ييمتق ذلك يف مبا املراجع، تقدير على اإلجراءات اختيار يتوقفو 
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 لضواب ا احلسابات مراجع راعيي ،للمخاطر التقييمات تلك إجراء لدىو  .اخلطأ أم الغش عن كانت  ناشئة سواء ،جوهرية
 مراجعة اتإجراء وضممممع أجل من نزيهة بصممممورة رضممممهاوع املالية لكشممممو ا إلعداد الكيان يتبعها اليت صمممملةال ذات الداخلية
 احلسابات مراجعة وتشمل .للكيان الداخلية الضواب  فعالية بشأن رأي إبداء بغرض ليس ولكن القائمة، الظرو  تناسب
 تقييم إىل باإلضممافة ،اإلدارة من املقدمة احملاسممبية التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسممبية السممياسممات مالءمة مدى تقييم أيضمما
 .عموما املالية الكشو  عرض طريقة
 

 .عنه نعرب لذيا لرأيل األساس لتشكل ومالئمة كافية  عليها حصلنا اليت احلسابات مراجعة أدلّة أن نعتقد وحنن 
 

 الرأي
 

 لصمممممندو  ايلامل الوضمممممع املادية، اجلوانب مجيعحيث  من نزيهة، بصمممممورة ت قدلم املالية الكشمممممو  هذه نأ نرى حنن 
تهية للسممنة املن النقدية هوتدفقات عملياته، ونتائج ،2015 األول ديسمممرب/كانون 31 حىت املنظمة يف واخلدمات السمملعجممع 

 .عموما املقبولة احملاسبية للمبادئ فقاو  تاريخال ذلك يف
 

 األخرى والتنظيمية القانونية المتطلبات عن تقرير
 

 وأ علينا ع رِضممممممممممممممت اليت املنظمة يف واخلدمات السمممممممممممممملع جممع صممممممممممممممندو  معامالت أن نرى ذلك، على وعالوة   
 للصممممندو  سممممياألسمممما النظام مع متسممممقة ،املهمة جوانبها مجيع يف ،كانت  هبا، قمنا اليت املراجعة من كجزء  فحصممممناها اليت

 التشريعية. والسلطة والزراعة األغذية منظمة يف هبا املعمول املالية والقواعد والالئحة
 
 

 
 

Lito Q.Martin 
 ة،ماخلارجية مر املراجعممدي

 هيئة املراجعة،
 مجهورية الفلبني،

 مدينة كيزون، الفلبني
 2016 حزيران/يونيو 7
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 المنظمةفي للموظفين صندوق مجمع السلع والخدمات 
 كشف الميزانية

 2015ديسمرب/كانون األول  31
 (2014)مع األرقام املطابقة لعام 
  )حمسوبة باليورو(

 2014  2015  مالحظات 

      األصول

      متداولةالصول األ

3)و(،  2 النقدية واملكافئات النقدية   1,210,977  792,435 

 1,000,000  1,000,000  4 االستثمارات 

5)د(،  2 املخزون   1,946,318  1,788,176 

 1,096    6 املدفوعات املسبقة

 32,579  23,917  7 القبض مستحقة حسابات

   4,181,212  3,614,286 

      األصول غير المتداولة 

8)ج(، 2 صايف األصول غري امللموسة – املمتلكات واملنشآت واملعدات   4,958  10,974 

 9  28,500  37,500 

   33,458  48,474 

 3,662,760  4,214,670   مجموع األصول

      

      الخصوم وأرصدة الصندوق

      الخصوم المتداولة

 258,811  72,547  10 جتارية مستحقة الدفعحسابات 

 -  371,062  11 مستحقة الدفع حسابات

 146,150  291,692  12 االحتياطية املخصصاتاملستحقات و 

 34,102  33,825  13 لموظفنيل االجتماعية رعايةالاملستحقات لصندو  

 46,654  90,395  14 املنظمةحساب جممع السلع واخلدمات يف 

 68,869  186,921  15 األخرى اخلصوم املتداولة

   1,046,442  554,586 

      الخصوم غير المتداولة

 216,926  137,987  17 اخلدمة هناية مدفوعات حتياطيا

 9,560  9,560  16 تأمني اإليداع

   147,547  226,486 

      أرصدة الصندوق

 1,359,848  1,392,438  18 صندو  رأس املال العامل

 1,521,840  1,628,243   العائدات احملتجزة

   3,020,681  2,881,688 

 3,662,760  4,214,670   مجموع الخصوم واألرصدة المالية
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 من الكشو  املالية يتجزأ ال جزءا تشكل املالحظات املرفقة
 

ROBERTO BONAFEDE RICHARD NICHOLS 

جممع السلع واخلدمات يف املنظمة مدير  حساب جممع السلع واخلدمات يف املنظمة 
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 المنظمة لموظفيصندوق مجمع السلع والخدمات 
 كشف اإليرادات والمصروفات

 2015ديسمرب/كانون األول  31يف للسنة املنتهية 
 

 (2014)مع أرقام مطابقة لعام 
 )حمسوبة باليورو(

      
 2014  2015  مالحظات 

      اإليرادات

 10,460,365  10,647,830  19 املبيعات

20، 5 تكلفة السلع املباعة   8,205,509  8,060,132 

 2,400,233  2,442,321   ير افائض التجالإمجايل 

 35,255  32,098  21 إيرادات أخرى

 (46,693)  (24,192)   اخلسارة يف سعر الصر 

   2,450,227  2,388,795 

      

      المصروفات

 1,376,746  1,422,285  22 املوظفون

 861,869  778,340  23 مصروفات التشغيل العامة 

 66,324  66,324  24 لتكاليف الدعم املنظمةاسرتداد 

9 ،8)ج(، 2 اإلهالك   16,746  18,888 

   2,283,695  2,323,827 

      

 64,968  166,532   إيرادات التشغيل

 (104,604)  (106,478)  14 لموظفنياالجتماعية لرعاية الاملسامهة يف صندو  

 (39,636)  60,054   / )الخسارة(صافي اإليرادات

      

 املالية الكشو  من يتجزأ ال جزءا تشكل املرفقة املالحظات
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 المنظمةصندوق مجمع السلع والخدمات لموظفي 
 كشف التغييرات في أرصدة الصندوق

 2015ديسمرب/كانون األول  31يف للسنة املنتهية 
 (2014)مع أرقام مطابقة لعام 
 )حمسوبة باليورو(

      
 2014  2015  مالحظات 

      صندوق رأس المال العامل

 1,620,899  1,359,848   بداية السنةالرصيد يف 

 (261,051)  32,590  17 يف املائة 13التسوية إىل مستوى 

 1,359,848  1,392,438   هناية السنةالرصيد يف 

      

      العائدات المحتجزة

 1,350,995  1,521,840   بداية السنةالرصيد يف 

 (39,636)  60,054   )اخلسارة( صايف اإليرادات

 (50,570)  78,939  17 التسوية يف االحتياطي ملدفوعات هناية اخلدمة

 261,051  (32,590)  18 من صندو  رأس املال العامل /التحويل )إىل(

 1,521,840  1,628,243   هناية السنةالرصيد يف 

 2,881,688  3,020,681   نهاية السنةرصيد الصندوق في 

      

 .املالية الكشو  من يتجزأ ال جزءا تشكل املرفقة املالحظات
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 المنظمةصندوق مجمع السلع والخدمات لموظفي 
 كشف التدفقات النقدية

 2015ديسمرب/كانون األول  31يف للسنة املنتهية 
 (2014)مع أرقام مطابقة لعام 
 )حمسوبة باليورو(

 
  2015  2014 

     األنشطة التشغيلية: منالتدفقات النقدية 

 (39,636)  60,054  اإليرادات)اخلسارة(/ صايف 

اإليرادات الصااااافية مع النقدية الصااااافية تعديالت لمطابقة إضااااافة/ خصاااا : 
 األنشطة التشغيلية: قبل من / )المستخدمة(المقّدمة

 

   

 18,888  16,745  اإلهالك

 12,919  3  املتداولةخسارة التصّر  باألصول غري 

 (381,613)  (158,142)  نقص يف املخزونال

 (36)  1,096  زيادة( يف املدفوعات املسبقةال) /نقصال

 (7,135)  8,662  املستحقة القبض زيادة( يف احلسابات ال) /نقصال

 180,504  (40,722)  نقص( يف احلسابات التجارية املستحقة الدفعال)/زيادةال

 -  371,062  سابات مستحقة الدفعاحل يفزيادة ال

 (1,372)  118,052  ستحقة الدفعاألخرى املسابات احل /)النقص( يفزيادةال

 (1,161)  (277)  لموظفنياالجتماعية لرعاية النقص يف مستحقات صندو  ال

 (18,401)  43,741  املنظمةنقص( يف حساب جممع السلع واخلدمات يف ال) /زيادةال

 (237,043)  420,274  ليةألنشطة التشغيمن قبل ا (المستخدمةالمقدمة /)النقدية الصافية 

     

     في أنشطة االستثمار: التدفقات النقدية المستخدمة

 (1,000,000)  -  واحد لعام مصرفية عائود

 (45,000)  (1,732)  شراء معدات

 (1,045,000)  (1,732)  ستثماراالالنقدية الصافية املستخدمة يف أنشطة 

     

 (1,282,043)  418,542  نقص( في النقدية ومكافئات النقديةال) /زيادةال

 2,074,478  792,435  السنةبداية النقدية في 

 792,435  1,210,977  نهاية السنةالنقدية في 

 
 .املالحظات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من الكشو  املالية
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 المنظمةلموظفي ندوق مجمع السلع والخدمات ص
 مالحظات على الكشوف المالية

 2015ديسمرب/كانون األول  31
 مقدمة -1
 

 دفع دون السمملع اسممترياد تسممهيل بغية 1951 عام يف املنظمة ملوظفي واخلدمات السمملع جممع صممندو  أنشممئ
 اتفاقية من دال وامللحق ،(2) ()ي 27 القسم ،12 املادة مبوجب الدوليني املوظفني جانب من مجركية رسوم
 السمممممممممممملع معجم إىل الدخول حق نحم   قدو . واملنظمة اإليطالية اجلمهورية حكومة بني املوقعة الرئيسممممممممممممي املقر

 املتبادلة املراسالت مبوجب ،1971 األول ديسمرب/كانون 1 من اعتبارا املنظمة يف املوظفني جلميع واخلدمات
 العدد إىل قياسممممممممما   اسمممممممممتريادها على املتفق السممممممممملع كميات  حتديد على نصمممممممممت واليت اإليطالية، احلكومة مع

 .املنظمة ملوظفي اإلمجايل
 

 سمممؤوليةم به اخلاصمممة املالية الكشمممو  إعداد إنو  ،املنظمة من ا  جزء واخلدمات السممملع جممعصمممندو   يعتربو 
 .للمنظمة العام املدير عن نيابة إدارته عاتق على تقع

 
 المالية الكشوف إلعداد إليه المستند األساس -2
 

 احملاسيب األسلوب )أ(
 ةللمحاسممممممممممب وفقا املنظمة ملوظفي واخلدمات السمممممممممملع جممع بصممممممممممندو  اخلاصممممممممممة املالية الكشممممممممممو  تعدل أ  

 .التارخيية التكلفة تفاقيةبا االستعانةب االستحقا  أساس على
 

 واخلدمات لعالسممممم جممعلصمممممندو   الوظيفية العملة وهي ،باليورو املالية الكشمممممو  يف احلسمممممابات عن يعرّب  )ب(
 .املنظمة يف

 
 واملعدات واملنشآت املمتلكات )ج(

 الثابت لقسممممممممم ا لطريقة طبقا   اإلهالك سمممممممممبوي   التارخيية. كلفةتال إىل اسمممممممممتنادا   املعدات تكاليف سمممممممممبحت  
 .سمممممنوات مخس وهي السمممممتخدامها التقديرية الفرتة مدى على الثابتة األصمممممول تكلفة بشمممممطب تقضمممممي اليت

 فيها دمتاسمممتخ اليت للشمممهور الفعلي العدد إىل األوىل السمممنة يف اجلديدة األصمممول هالكإ حسممماب ويسمممتند
 .األصول هذه

 
 مجيع كإهال جرى فقد سمممممممنوات، بأربع احلاسممممممموب معدات مجيع اسمممممممتخدام فرتة تقدر املنظمة أن إىل ونظرا  

 سنوات. أربع مدهتا اليت الثابت القس  طريقة باستخدام المع يف احلاسوب معدات
  



 

9 

 املخزون (د)
 أوال " يصممممر  أوال   "الوارد ألسمممملوب وفقا   املخزون تكلفة وحتدد .التسممممليم تكلفة حبسممممب املخزون إىل ي شممممار

 احملققة القيمة على للمخزون ختفيض أي مبلغ ويسممممممجل .الصممممممافية احملققة والقيمة دىناأل لفةبالتك وحتسممممممب
 .خلسارةا أو االخنفاض فيها يدث اليت الفرتة يف إنفا  أهنا على املخزون خسائر ومجيع الصافية

 
 األجنبية العمالت (مه)

 املتحدة مماأل يف به املعمول الصر  سعر أساس على اليورو غري بعمالت واخلصوم األصول قيمة ح سبت
 الصمممممر  سمممممعر حسمممممب واملصمممممروفات اإليرادات بنود مجيع لتج  وسممممم   .2015 األول ديسممممممرب/كانون 31 يف

 .روفاتواملص اإليرادات بيان حتت الدفع عند تنشأ هنائية فرو  أية وتظهر .املعاملة إجراء وقت به املعمول
 

 النقدية كافئاتوم النقدية (و)
 ملصممممممممممممار ا يف الطلب عند واإليداعات الصممممممممممممندو ، يف املتاحة نقدال النقدية ومكافئات النقدية تتضمممممممممممممن

 االستحقا . منعام واحد وب العالية السيولة ذات األجل ةقصري  واالستثمارات
 
 النقديةمكافئات و  النقدية -3
 

  يتألف هذا احلساب مما يلي: 
 

 2015 2014 

 783,393 1,201,881 املبالغ النقدية يف املصار  

 9,042 9,096 الصندو  يف النقد املتاح

 792,435 1,210,977 ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 

 
 االستثمارات -4
 

ل مبردود تكلفممة بنسمممممممممممممم Banca Popolare di Sondrio مصممممممممممممممر  يفعممام واحممد إيممداع اسممممممممممممممتحقمما  ل  ة بمممرحممّ
جممع السممملع ظل صمممندو  و . 2015 أيارمايو/ يف يورو 1 000 000 قدره إمجايل مبلغ سمممتثمرا   وقد .يف املائة 0.60

 حسممماب يف والاألم إيداع من أعلى فائدة معدل وفري ألنه ثابتة ودائع حسممماب يف املبلغ هذا يسمممتثمرواخلدمات 
 لصتق حدوث حالة يفاحتياطي  كتدبريهذا احلسممممممممماب  كن اسمممممممممتخدام مي ذلك،وباإلضمممممممممافة إىل . عاديادخار 

 .املستقبل يف النقدية االحتياجات لتلبية ستخدامها أو يالنقد تدفقاليف 
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 المخزون -5
 

 ممّا يلي: تألف املخزوني 
 

  2015 2014 

 168,814 360,189  التبغ

 90,598 53,948  املشروبات الروحية واملشروبات الكحولية

 263,054 124,939  البرية والنبيذ والشمبانيا

 92,449 106,602  املشروبات غري الروحية

 486,221 653,196  مستحضرات التجميل والعطور

 695,040 647,444  املواد الغذائية والبقالة وتشكيالت املنتجات

  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 
1,946,318 1,788,176 

 
 الصممممافية مباشممممرة التصممممريف بالنسممممبة إىل القيمة احملققة البطيئ اخلسممممارة املتكبدة يف اخنفاض املخزون مت اسممممتيعاب 

 لمخزونإىل الفروقات التشممغيلية لباإلضممافة  السممنة كما بلغ جمموع فروقات حسمماب اجلرد يف هناية  .يف تكلفة السمملع املباعة
 يورو 13 784يورو مّت تسممممممممديدها من املوّردين و 44 571يورو؛ منها  100 559 / املفقود/ املنتهية مدة صممممممممالحيتهاملكسممممممممور

 نظرا .يورو كجزء من تكلفة املبيعات 42 204 وقد مّت تسممممممممممممممجيل مبلغ صممممممممممممممايف قدرهسمممممممممممممميتّم اسممممممممممممممرتدادها من املتعاقد. 
 .18املالحظة 

 

 
 المدفوعات المسبقة -6
 

 يتألف هذا احلساب مما يلي: 
 

  2015 2014 
 1,096 -  املركبات املزّودة مبحرك -التأمني 

 1,096 -  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 

 
  

  2015 2014 

 108,880 100,559  هناية السنةالفروقات التشغيلية ويف 

 (42,973) (44,571)  املوّردناقصا : السداد الفعلي من قبل 

 (38,702) (13,784)  ي طالب به املتعاقد 

 27,205 42,204  صايف الفروقات

 (3,542) -  ناقصا : االسرتداد الفعلي للسنة

 23,663 42,204  يُدفع من كلفة المبيعات

 



 

11 

 الحسابات مستحقة القبض -7
 

 مما يلي:املستحقة القبض تتألف احلسابات  
 

  2015 2014 
 11,853 15,695  تجاريةالستحقات امل

 6,146 4,462  املستحقات بني الشركات

 14,580 3,760  املستحقةالفوائد 

 32,579 23,917  ديسمرب/كانون األول 31الرصيد يف 

 
 .األول كانونديسمرب/ 31 يفللصندو   املديننيخمتلف  منالدفع  الواجبة املستحقات أرصدة احلساب هذا ميثل

 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات -8
 

 ا يلي:ممّ  هذا احلسابألف يت 
 

اآلالت  
 والمعدات

 األثاث
 والتجهيزات

معدات تكنولوجيا 
 المعلومات

المركبات 
 المجموع المزودة بمحرك

      التكلفة
 641,139 103,298 84,762 383,139 69,940 2015يناير/كانون الثاين  1

 1,732 - 1,732 - - اإلضافات

 (7,283) - (7,283) - - عمليات التصر  باألصول

 635,588 103,298 79,211 383,139 69,940 2015ديسمرب/كانون األول  31

      اإلهالك المتراك 

 630,165 100,091 77,157 382,977 69,940 2015يناير/كانون الثاين  1

 - رسوم السنة

- 

162 

- 

4,376 

(7,280) 

3,207 

- 

7,745 

 عمليات التصر  باألصول (7,280)
 630,630 103,298 74,253 383,139 69,940 2015ديسمرب/كانون األول  31

      

      صافي القيمة الدفترية

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

 10,974 3,207 7,605 162 - 2014ديسمبر/كانون األول  31

 
 األصول غير الملموسة -9
 

 بتكلفة الربجميات اليت ترد أدناه صايف قيمتها الدفرتية: هذا احلساب يتعلق 
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 التجارية المستحقة الدفع الحسابات -10
 

 بعد( هاديدسممممم يتم تلكن مل هتار تو وفاليت مت اسمممممتالمها  البضمممممائع) األرصمممممدة املسمممممتحقة الدفع ميثل هذا احلسممممماب
 ديسمرب/كانون األول. 31ملختلف دائين المع يف 

 
  الحسابات المستحقة الدفع -11
 

ّول من أجل ملسمممممتحقة الدفع ااحلسمممممابات  حسمممممابيسمممممتخدم   الدفاتر يف ةاملسمممممجل الدائنيةإجراء قيد عكسمممممي ي 
   يف املصر . يةإىل نقد 2015األول  ديسمرب/كانون 31يف 
 

 حتياييةاال مخصصاتات واللمستحقا -12
 

غري املدفوعة  نولك املتكبدةاملصمممروفات ب اخلاصمممة االحتياطية واملخصمممصمممات االسمممتحقاقات احلسمممابات هذه متثل
 (.وترهتا بعدولكن مل يتم فالبضائع اليت مت استالمها ) املستحقة اجلرد تكاليف احلسابات هذه وتشمل. بعد

 
 للموظفين االجتماعية الرعاية لصندوقالمبالغ المستحقة الدفع  -13
 

، 1992األول  ديسمممممممرب/كانون 31الذي أصممممممبح نافذا  اعتبارا  من السممممممنة املنتهية يف  18/93املؤمتر رقم  وفقا  لقرار
دير العام ما ملايقرر ، و للموظفني االجتماعية الرعاية صمممممممممندو يف املائة من جمموع املبيعات إىل  1ل ما يعادل وّ ي  

 يةالرعا صمممممندو إىل  حتويلها وات إىل السمممممنة التالية أالسممممملع واخلدم لمعصمممممافية أرباح  ةيينبغي ترحيل أ إذا كان
 حسابعلى أهنا  للموظفني االجتماعية الرعاية لصندو  الدفع املستحقة املبالغ. وتصّنف للموظفني االجتماعية

 .الشركات بنياالستحقاقات 
 

األول  ديسممرب/كانون 31حىت  للموظفني االجتماعية الرعايةاملبالغ املسمتحقة الدفع لصمندو   عناصمرقد كانت و 
 :على النحو التايل املنتهية ةوحركاهتا يف السن 2015

     2015  2014 

        التكلفة

2015يناير/كانون الثاين  1      45,000  45,000 

لعمليات التصر  باألصو  /اإلضافات       

2015ديسمرب/كانون األول  31      45,000  45,000 

     اإلهالك المتراك 

2015يناير/كانون الثاين  1      7,500   

 7,500  9,000   رسوم السنة

باألصولعمليات التصر           

2015ديسمرب/كانون األول  31      16,500  7,500 

 37,500  28,500   صافي القيمة الدفترية
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  2015 2014 

 35,263 34,102  يناير/ كانون الثاين 1الرصيد حىت 

 104,604 106,478  )واحد يف املائة( للموظفني االجتماعية الرعاية صندو املسامهة يف 

  140,580 139,867 

 105,765 106,755  املبلغ املدفوع خالل السنة

 34,102 33,825  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد حتى 

 
 للمنظمةمجمع السلع والخدمات حساب  -14
 

بني الت عاماملوغريها من  السمممممممممرتداد تكاليف الدعم املنظمةلدفع إىل ّثل هذا احلسممممممممماب الرصممممممممميد املسمممممممممتحق امي 
 السمملع معجم حسمماب صممّنفيو من قبيل تكاليف املوظفني، واإلمدادات، واألصممول الثابتة.  املنظمةمع  اتالشممرك
 .الشركات بني الدفع مستحق حساب أنه على

 
 األخرى متداولةال خصومال -15
 

 .دفعمستحقة الأية خصوم أخرى  هذا احلساب ميثل 
 
 تأمين اإليداع -16
 

 العقود. لالسرتداد عند انتهاء القابلةبودائع أصحاب االمتيازات  هذا احلساب يتعلق 
 

 احتيايي مدفوعات نهاية الخدمة -17
 

غري املسممممممتخدمة ملوظفي الفئة  ميثل هذا احلسمممممماب النفقات احملسمممممموبة ملنح العودة إىل الوطن وليجازات السممممممنوية 
قررت جلنة و يوما .  40، على أن يكون احلّد األقصى لعدد أيام اإلجازات املدفوعة هو الفنية وفئة اخلدمات العامة

االلتزامات املعروفة بأكملها  حتصمممممميل إجراء، 1992والسممممممبعني املعقودة يف سممممممبتمرب/أيلول  الرابعة هتايف دور املالية، 
ذات متويل  أن المع يعد وحدةإىل املسممممممائل التجارية، نظرا  على واملطبقة  قبولة عموماامل وفقا للمبادئ احملاسممممممبية

 .املنظمةبالنسبة إىل ذلك أي تكاليف ن رتتب عيذايت يطلب منها أن تعمل دون أن 
 

 :دفوعات هناية اخلدمة خالل السنتني على النحو التايلاحتياطي م كانت التحركات يفقد  و 
 

  2015 2014 
 166,356 216,926  يناير/كانون الثاين 1الرصيد حىت 

 50,570 (79,939)  تسوية فائض اعتماد مدفوعات هناية اخلدمة

 216,926 137,987  ديسمبر/كانون األول 31الرصيد حتى 

  



 

14 

 
 صندوق رأس المال العامل -18
 

ديسمممممرب/كانون  6نوفمرب/تشممممرين الثاين إىل  19يف الفرتة من عقودة السممممادسممممة امل تهخالل دور ، املنظمةقرر مؤمتر 
على أن يسمممممدد حسممممماب هذا  املخزون ، أن يقوم جممع السممممملع واخلدمات بإنشممممماء صمممممندو  لشمممممراء1951األول 

 .لك املخزونذالصندو  من عائدات بيع 
 

صممندو  رأس  االحتفاظ مبسممتوى ،1987نوفمرب/تشممرين الثاين املعقودة يف دورته الثانية والتسممعني  يف ،وقرر اللس
 الثانية والسممممممممممبعنيهتا يف دور  ت جلنة املالية،مث قرر  .السممممممممممنوياملبيعات يف املائة من رقم  12املال العامل يف حدود 

يف املائة   12زيادة مسممتوى صممندو  رأس املال العامل من ،1991سممبتمرب/أيلول  26إىل  16الفرتة من يف املعقودة 
 .السنويرقم املبيعات يف املائة من  13إىل 

 
 إيرادات المبيعات -91

 
 حساب املبيعات ممّا يلي: أّلفيت 
 
 
 
 

 
 تكلفة السلع المباعة -20
 

 
  

  2015 2014 

 البيع النقدي
 البيع باألجل

 
10,624,203 

23,627 

10,411,739 

48,626 

 10,460,365 10,647,830  المجموع

  2014 2015 
 1,406,563 1,788,176  يناير/كانون الثاين  1حىت  املخزون

 8,418,082 8,321,447  املشرتيات

 9,824,645 10,109,623  املخزون املتاح للبيع

ديسمممممممممرب/كانون األول )القيمة الصممممممممافية  31ناقصمممممممما : املخزون حىت 
 1,788,176 1,946,318  احملققة(

 8,036,469 8,163,305  تكلفة السلع املباعة

 23,663 42,204  الصافية - زائداَ: فرو  اجلرد

 8,060,132 8,205,509  ديسمبر/كانون األول  31تكلفة السلع المباعة حتى 
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 اإليرادات األخرى -21
 

 احلساب ممّا يلي: هذايتألف 
 

 
 
 الموظفون -22
 

التعويضات املوظفني  رواتبتكاليف وتشمل  .املنظمةتسبه ما حتتكاليف رواتب املوظفني على حنو  بنّي احلسابي
 اخلدماتجممع السممممملع و  اسمممممتوعب. و من فئة اخلدمات العامة ا  عشمممممر موظفمخسمممممة ألربعة موظفني فنيني و املقدمة 
ظرا ناملوارد  وحشممد اجلنوب بلدان بني ما يف التعاون شممعبة من 4-فين   موظف تكاليفمن  املائة يف 51 نسممبة

 عن جممع السلع واخلدمات.  ياستعراض تقريرإعداد  طلب مكتب املديرإىل أن 
 

 

 
 التشغيل العامة مصروفات -23
 

 يتألف هذا احلساب ممّا يلي: 
 

  5201 4201 
 678,296 667,888  املتعاقدون 

 37,783 43,294  الرسوم املصرفية

 2,370 2,823  اإلمدادات

 15,189 15,225  التأمني

 6,692 6,139  االتصاالت

 4,703 3,148  السفر

 19,304 3,884  صيانة الشاحنات والوقود

 1,125 1,153  األدوات املكتبية

 50,860 20,996  الرتخيص اخلاص بالربجميات

 11,856 13,266  تأجري جتهيزات البيانات

 12,214 9  عمليات التجديد

  2015 2014 
 رسوم إدارة أصحاب االمتياز

 اإلعالن والدعاية
 الفوائدإيرادات 

 
17,957 

6,979 

7,162 

11,946 

7,221 

16,088 

 35,255 32,098   المجموع

  2015 2014 
 432,076 482,146  فئة املوظفني الفنيني - املوظفني رواتب

 903,805 865,778  فئة اخلدمات العامة - املوظفني رواتب

 40,865 74,361  اخلرباء االستشاريون

 1,376,746 1,422,285 يورو  المجموع
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 7,968 398  اإلعالن والدعاية

 12,919 -  مصروفاتاليت تعترب  املرمسلةاألصول غري 

 590 117  الفروقات النقدية

 861,869 778,340 يورو المجموع

 
 لتكاليف الدع  المنظمةاسترداد  -24
 

، 1989الثاين  نوفمرب/تشممرين 30إىل  11، يف دورته اخلامسممة والعشممرين اليت عقدت يف الفرتة من املنظمة مؤمتر قرر
له، وأن يتحمل المع التكاليف  من جممع السمممممملع واخلدمات تكاليف مجيع اخلدمات املقدمة املنظمةأن تسممممممرتد 

 لتكاليف الدعم يتألف املنظمةوكان اسممممممممممرتداد  .فصمممممممممماعدا   الفعلية هلذه اخلدمات على أسمممممممممماس تقديري من ا ن
 :يلي مما

 
  2015 2014 

 30,870 30,870  املرافق والصيانة

 35,454 35,454  واخلارجية املراجعة الداخليةرسوم 

 66,324 66,324  المجموع

 
 


