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 موجز

 (2) )ي( 27 القسم ،12 املادة مبوجب )املنظمة( والزراعة األغذية منظمة ملوظفي واخلدمات السلع جممع أنشئ 
 القسممممممممممممممم من دال امللحق مبوجب إدارته وتتم واملنظمة، اإليطالية اجلمهورية حكومة بني املوقعة املقر اتفاقية من
 الكشممممممممو  إعداد وإن املنظمة، من جزءا   واخلدمات السمممممممملع جممع ويشممممممممكل .اإلدارية اإلجراءات دليل من 103
 .للمنظمة لعاما املدير عن نيابة إدارته كاهل على تقع مسؤولية به اخلاصة املالية

 
 احلسمممممابات وتُعَرض اخلارجي، املراجع يد على سمممممنويا   للمنظمة التابع واخلدمات السممممملع جممع حسمممممابات وتراجع 

 اخلارجي. للمراجع بتحفظ مشفوع غري برأي مرفقة   2017 لعام املراجعة
 

 عمال   عليها للموافقة املالية جلنة إىل للمنظمة التابع واخلدمات السممممملع جملمع املراجعة السمممممنوية احلسمممممابات وتقدم 
 .1997 الثاين نوفمرب/تشرين يف والعشرين التاسعة دورته يف املنظمة مؤمتر اعتمده الذي 16/97 بالقرار

 
 السمممممممممملع معجمل التجارية عملياتلا إغالق مت ،2017 سممممممممممبتمرب/أيلول 30 يف ،أنه إىل اإلشممممممممممارة يف اإلدارة وترغب 

 اضممممممطلع  وقد .الرئاسممممممية أجهزهتا وأقرّته املنظمة إدارة اختذته الذي القرار أسمممممما  على دائم بشممممممكل واخلدمات
 تخفيفولل للمنظمة الرئيسممممممي املقر يف املوجود واخلدمات السمممممملع جممع إلغالق الالزمة اإلجراءات جبميع اإلدارة
 آخر هو 2017 لعام السمممممممممنوي التقرير فإن ذلك، على وبناء   إغالقه. عملية ثناءأ اخلسمممممممممائر من نفسمممممممممه الوق  يف

 واخلدمات. السلع جملمع مايل كشف
 

 قدرها صممممممافية خبسممممممارة احلسممممممابات، تصممممممفية أسمممممما  باسممممممتخدام ،املنظمة يف واخلدمات السمممممملع جممع غلقأ وقد 
 اإلغالق عقب التصمممممممفية بعملية املرتبطة التكاليف من ذلك وغري املوظفني تكاليف )باألسممممممما  يورو 774 484
 االجتماعية الرعاية لصمممممندوق املبيعات إيرادات إمجايل من ئةاامل يف واحد لنسمممممبة القانوين اخلصمممممم بعد ،التجاري(
 للموظفني.

 
 يف يورو مليون 3.0 مبلغ مع يورو، مليون 2.8 مبلغ عند واخلدمات السممممملع جملمع العامل املال رأ  صمممممايف وأقفل 

 من يورو مليون 1.5و العامل املال رأ  صممممندوق من يورو مليون 1.3 من كّلها متول النقدية، ومكافئات النقدية
 احملتجزة. اإليرادات

 
 

 املالية جلنة من املطلوبة التوجيهات
 

 عليها. واملوافقة ،2017 لعام املنظمة يف واخلدمات السلع جملمع املراجعة احلسابات استعراض اللجنة من يُطلب 
 

 
 مسودة المشورة

 
  بموجبةةع علا الحسةةةةةةةةةةةةابةةات المراجعةةة لمجمع السةةةةةةةةةةةلع والخةةدمةةات في المنظمةةة توافق لجنةةة المةةاليةةة

 .2017 لعام
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 Dilek Macit ةالسيد
 املدير العام املساعد
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 لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة

 00153 – Viale delle Terme di Caracallaا، إيطالياروم 
 

 الرأي
 

يف منظمة األغذية  بصووندوجم عما السووةا واخلدمات لةم   نقمنا مبراجعة الكشوو ا املالية املرةقة واملتعةقة لقد 
وكشووووووف األربا  ، 2017ديسوووووومن كاو   األو   31حىت  املركز املايلكشووووووف من   اليت تتألف (،املنظمةوالزراعة )
يف ذلك التاريخ لةسووووووووووونة املنت ية لتدةقات النقدية كشوووووووووووف ا، و كيةحق جم املةلتغيريات يف كشوووووووووووف او  ،واخلسوووووووووووا ر

 ، مبا يف ذلك مةخص عن أهم السياسات احملاسبية.وإيضاحات ح   الكش ا املالية
 

عما املايل لصندوجم  املركز، من مجيا اجل اوب املادية، طياً، تعرض بشكل منصفورى أ  الكش ا املالية وحنن 
 والتغيريات يف ، ووتا ج عمةياته،2017ديسووووووومن كاو   األو   31حىت  املنظمة يفلةم   ن السوووووووةا واخلدمات 

 .يف ذلك التاريخ وةقا لةمبادئ احملاسبية املقب لة عم ماً ، والتدةقات النقدية لةسنة املنت ية حق جم املةكية
 

 أساس الرأي
 

ام، الصووووووووادرة عن ايلةا الدويل املع  طبقاً لةمعايري احملاسووووووووبية الدولية لةقطا  الع مراجعة احلسوووووووواباتأجرينا لقد 
مبسووووؤوليات املراجا بشووووأ  مراجعة الكشوووو ا  ويتضوووومن قسووووم التقرير املع  بتدقيق احلسووووابات ومعايري الضووووما .

عما السووووووووةا وحنن مسووووووووتقة   عن  ت ضوووووووويحاً عن املسووووووووؤوليات اليت تقا عةك عاتقنا مب جب تةك املعايري. املالية
، وةقاً لةمتطةبات األخالقية ذات الصووووووووووةة مبراجعتنا لةكشوووووووووو ا ألغذية والزراعةمنظمة اواخلدمات لةم   ن يف 

اليت  مراجا احلساباتوحنن ورى أ  أدلة  املالية، وقد است ةينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وةقاً هلذه املتطةبات.
 حصةنا عةي ا كاةية ومال مة لتشكيل األساس الذي يستند إليه هذا الرأي.

 
 هيةفقرة تنبي

 
من الكشووووو ا املالية، قررت إدارة املنظمة إغالجم عمةيات عما السوووووةا واخلدمات  21 اإليضوووووا كما و قش يف 

. ووتيجة لذلك، غري عما السوووووووووووووةا واخلدمات أسووووووووووووواس احملاسوووووووووووووبة اخلا وووووووووووووة به 2017سوووووووووووووبتمن أية    30 يف
 ا ال يتغري وسبة هلذه األم ر.من أساس استمرارية العمل إىل أساس التص ية. ورأين 2017سبتمن أية    30 يف
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 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن الكشوف المالية

 
املقب لة احملاسووووووووبية  لةمبادئعةك عاتق اإلدارة مسووووووووؤولية إعداد هذه الكشوووووووو ا املالية وعرضوووووووو ا بأماوة وةقا تقا 
الكشو ا املالية اخلالية من األخطا   ، والضو اب  الداخةية اليت ترى اإلدارة أاا ضورورية لكي يتسوع إعدادعم ماً 
 .اخلطأ، س ا  كاوت وامجة عن الغش أو املادية

 
 ، مسوووووووووووووؤولية تقييم عدم قدرة عما السوووووووووووووةا واخلدماتوتقا عةك عاتق اإلدارة، لدى إعداد الكشووووووووووووو ا املالية

ذات الصةة يف املنظمة عةك االستمرار، كشاغل مستمر، يف اإلةصا ، حسب االقتضا ، عن املسا ل  لةم   ن
 بإغالجم عمةياته واستخدام أساس تص ية احلسابات.

 
عةك عاتق  يف املنظمة لةم   ن يلما السةا واخلدماتمسؤولية اإلشراا عةك عمةية إعداد التقارير املالية وتقا 

 املسؤولن عن احل كمة.
 

 مسؤوليات المراجع بشأن مراجعة الكشوف المالية
 

تأكيدات معق لة بوووووووووووووووأ  الكش ا املالية ككل خالية من األخطا  املادية، س ا  تتمثل أهداةنا يف احلص   عةك 
اخلطأ، وإ وووووودار تقرير ملراجا احلسووووووابات يتضوووووومن رأينا. وإ  الت  وووووول إىل تأكيدات  كاوت وامجة عن الغش أو

 احلسوووووابات اليت أجريت وةقا لةمعايري مراجعةيشوووووكل درجة عالية من الضوووووما ، ولكنه ليا ضوووووماوا بأ  عمةية 
كشف دا ماً عن وج د أخطا  ج هرية عند وج دها. وميكن أ  تنشأ األخطا  عن الغش أو تاحملاسبية الدولية س

، وهي تعتن مادية إذا كا  من املت قا أ  تؤثر، ةردياً أو مبجمة ا، بشكل معق   عةك القرارات االقتصادية اخلطأ
 اليت يتخذها املستخدم   عةك أساس هذه الكش ا املالية. 

 
وكجز  من عمةية مراجعة احلسوووووووابات وةقا لةمعايري احملاسوووووووبية الدولية،  ارس احلكم امل   وحناة  عةك الشوووووووك 

 أيضاً مبا يةي:  وقد قمناامل   ط ا  عمةية مراجعة احلسابات. 
 

  اخلطأيف الكشوووووووووووووو ا املالية، سوووووووووووووو ا  كاوت وامجة عن الغش أو  املاديةخماطر األخطا  حددوا وقيمنا ،
لةحسووووووابات عةك أدلة مراجعة  وحصووووووةناعمةيات مراجعة تسووووووتجيب لتةك املخاطر،  وأجرينا و ووووووممنا

النامجة عن  املاديةوإ  خطر عدم اكتشوواا األخطا   كاةية ومال مة لتشووكيل أسوواس يسووتند إليه رأينا.
  ينط ي عةك الت اطؤ، أو التزوير، أو اإلغ ا ، مبا أ  الغش قداخلطأالغش أعةك من تةك النامجة عن 

 املقص د، أو التحريف، أو ختطي الض اب  الداخةية.
 

  من أجل تصميم إجرا ات مراجعة  مبراجعة احلساباتعةك ة م لةض اب  الداخةية ذات الصةة حصةنا
يلما الظروا، ولكن ليا لغرض التعبري عن رأي يف ةعالية الضووو اب  الداخةية  مال مة لكل  را من

 مة.يف املنظ لةم   ن السةا واخلدمات
 

  أجرهتا اإلدارة  مال مة السووووياسووووات احملاسووووبية املسووووتخدمة، وما إذا كاوت التقديرات احملاسووووبية اليتقّيمنا
 .تقديرات معق لة

 
  العرض العام لةكشوووووووووووووو ا املالية، وهيكة ا ولت اها، مبا يف ذلك اإلةصوووووووووووووواحات، وما إذا كاوت قّيمنا

 .بطريقة حتقق عرضا أميناً  الكش ا املالية متثل املعامالت واألحداث ذات الصةة،
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املخط   مراجعة احلسوووووواباتما املسووووووؤولن عن احل كمة يف ما يتعةق، يف مجةة أم ر أخرى، بنطاجم وقد ت ا ووووووةنا 
مراجعة اهلامة، مبا يف ذلك أوجه قصوووووووووووووو ر هامة يف الضوووووووووووووو اب  الداخةية حنددها أثنا   ا له، وت قيت ا، ووتا ج

 .احلسابات
 

 ونية والنظامية األخرىتقرير عن المتطلبات القان
 

، أو اليت اختنواها كجز  من يف املنظمة لةم   ن اها عما السوووووةا واخلدماتأ  املعامالت اليت أجر ورى كذلك 
 .اليت أجريناها، كاوت مت قة، يف كاةة ج اوب ا اهلامة، ما الال حة املالية لةمنظمة مراجعة احلسابات

  
 
 
 
 
 

Lito Q. Martin 

 ،للحسابات الخارجية المراجعةمدير 
 ،مراجعة الحساباتهيئة 

 الفلبين،جمهورية 
 
 

 مدينة كيزون، الفلبين
 2018يونيو/حزيران  22
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 المنظمة للموظفين فيصندوق مجمع السلع والخدمات 
 المالي المركزكشف 

 2017ديسمن كاو   األو   31 يف
 (2016أرقام مطابقة لعام )ما 

 )لس بة بالي رو(
 

  2017  اإليضاحات 
2016 

 معاد احتسابها
      األصول

      األصول المتداولة

 2,539,789  2,999,852  3(، د) 2 النقدية واملكاةئات النقدية

 1,890,798  -  4(، ه) 2 املخزو 

 36,831  -  5 القبض مستحقة حسابات

   2,999,852  4,467,418 

      األصول غير المتداولة 

 6,071  -  6(، و)2  ايف  – آت واملعداتاملمتةكات واملنش

 53,736  -  7  ايف - املةم سةاأل    غري 

   -  59,807 

 4,527,225  2,999,852   مجموع األصول

      

      وحقوق الملكية الخصوم

      الخصوم المتداولة

 982,127  -  8 جتارية مستحقة الدةاحسابات 

 (26,870)  -  9 اطيةاالحتي املخصصاتاملستحقات و 

 35,841  -  10 ةم   نل االجتماعية رعايةالاملستحقات لصندوجم 

 270,677  239,340  11 املنظمةيف  لةم   ن حساب عما السةا واخلدمات

 12,917  -  12 األخرى اخلص م املتداولة

   239,340  1,274,692 

      الخصوم غير المتداولة

 9,560  -  13 تأمن اإليدا 

   -  9,560 

      حقوق الملكية

 1,325,573  1,325,573  14  ندوجم رأس املا  العامل

 1,917,400  1,434,939   العا دات احملتجزة

   2,760,512  3,242,973 

 2,999,852   وحقوق الملكيةمجموع الخصوم 
 4,527,225 

 
 املاليةمن الكش ا  يتجزأ ال جز ا تشكل املرةقة اإليضاحات

 

    
Aiman Hija 

 
Khaled Al Khashram Richard Nichols 

 مدير وأمن اخلزاوة، شعبة الشؤو  املالية،
 حسابات عما السةا واخلدمات  إدارة اخلدمات املؤسسية

 يف منظمة األغذية والزراعة
  



 

5 

 المنظمة للموظفين فيصندوق مجمع السلع والخدمات 
 األرباح والخسائركشف 

 2017ديسمن كاو   األو   31 سنة املنت ية يفلة
 (2016)ما أرقام مطابقة لعام 
 )لس بة بالي رو(

      
 2016  2017  اإليضاحات 

 معاد احتسابها
      اإليرادات

 10,196,719  6,813,414  15 املبيعاتإيرادات 

 تكة ة السةا املباعة
 ،4)ه(،  2

16 
 5,561,407  8,015,968 

 2,180,751  1,252,007   ا إمجايل األرب
 162,943   27,113  17 إيرادات أخرى

 42,099   21,246  )ج( 2 يف سعر الصرا ملكاسبا
   1,300,366  2,385,793 

      المصروفات

 1,257,796  956,934  18 امل     
 849,038   614,554  19 مصروةات التشغيل العامة 

 64,566   85,711  20 ماسرتداد املنظمة لتكاليف الدع
 25,302   19,863  7 ،6)و(، 2 واالست الك اإلهالك

 -  39,944  7 ،6)و(، 2 واملمتةكات واملنشآت واملعدات غري املةم سةخسارة التصرا باأل    
   1,717,006  2,196,702 
      

قبل المسااااااااااهمة في صاااااااااندوق الرعاية  ألرباحا/ )الخساااااااااارة صاااااااااافي 
   للموظفيناالجتماعية 

(416,640) 
 

189,091 
 (101,967)  (68,134)  10 املسامهة يف  ندوجم الرعاية االجتماعية لةم   ن

بعد المسااااااااااهمة في صاااااااااندوق الرعاية  ألرباحا/ )الخساااااااااارة صاااااااااافي 
   االجتماعية للموظفين

(484,774) 
 

87,124 

      
 اليةمن الكش ا امل يتجزأ ال جز ا تشكل املرةقة اإليضاحات

 

    
Aiman Hija  Khaled Al Khashram  Richard Nichols 

 مدير وأمن اخلزاوة، شعبة الشؤو  املالية،
 إدارة اخلدمات املؤسسية

 حسابات عما السةا واخلدمات 
 يف منظمة األغذية والزراعة
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 المنظمة للموظفين فيصندوق مجمع السلع والخدمات 
 ملكيةحقوق الفي  راتييالتغكشف 

 2017ديسمن كاو   األو   31لةسنة املنت ية يف 
 (2016)ما أرقام مطابقة لعام 
 )لس بة بالي رو(

      
 2016  2017  اإليضاحات 

 معاد احتسابها
      صندوق رأس المال العامل

 1,392,438  1,325,573   الر يد يف بداية السنة

 (66,865)   -  14 يف املا ة 13التس ية إىل مست ى 

 1,325,573  1,325,573   الر يد يف ااية السنة

      

      العائدات المحتجزة

 1,628,243  1,917,400   الر يد يف بداية السنة

 135,169  2,313          :مضاةاً: أخطا  تس يات ال رتة السابقة

 1,763,412  1,919,713   الر يد املعاد احتسابه يف بداية السنة

      : التغيريات يف حق جم املةكية لةسنة(مطروحاً منه) مضاةاً إليه

 87,124  (484,774)   بعد املسامهة يف  ندوجم الرعاية االجتماعية لةم   ن األربا  )اخلسارة( ايف 

 66,864     -                 15  ندوجم رأس املا  العامل منالتح يل 

   (484,774)  153,988 

 1,917,400  1,434,939    يد يف ااية السنةالر 

 3,242,973  2,760,512   في نهاية السنة الملكية حقوق

      
 من الكش ا املالية. يتجزأ ال جز ا تشكل املرةقة اإليضاحات

 
 
 
 

    
Aiman Hija  Khaled Al Khashram  Richard Nichols 

 لية،مدير وأمن اخلزاوة، شعبة الشؤو  املا
 إدارة اخلدمات املؤسسية

 حسابات عما السةا واخلدمات 
 يف منظمة األغذية والزراعة
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 المنظمة للموظفين فيصندوق مجمع السلع والخدمات 
 كشف التدفقات النقدية

 2017ديسمن كاو   األو   31لةسنة املنت ية يف 
 (2016)ما أرقام مطابقة لعام 
 )لس بة بالي رو(

 
 2016  2017 اإليضاحات 

 معاد احتسابها
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

بعد املسووووووووووامهة يف  ووووووووووندوجم الرعاية االجتماعية  األربا  )اخلسووووووووووارة( ووووووووووايف 
 لةم   ن

 
(484,774)  87,124 

إضافة/ خصم: تعديالت لمطابقة اإليرادات الصافية مع النقدية الصافية 
 من قبل األنشطة التشغيلية:المقّدمة/ )المستخدمة  

 
   

 25,302  16,437 7 ،6)و(، 2 اإلهالك واالست الك
خسوووووووووارة التصووووووووورا باأل ووووووووو   غري املةم سوووووووووة واملمتةكات واملنشوووووووووآت 

 -  43,370 7 ،6)و(، 2 واملعدات

 (20,735)  1,893,111 4)و(، 2 النقص  )الزيادة( يف املخزو 

 (12,914)  36,831 5  القبض النقص  )الزيادة( يف احلسابات املستحقة

 703,292  (982,127) 8 يف احلسابات التجارية املستحقة الدةاالنقص  )الزيادة( 

 (318,562)  26,870 9  االحتياطية يف املستحقات واملخصصات )النقص( الزيادة 

 (174,004)  (12,917) 12 )النقص( يف االلتزامات احلالية األخرى
احلسوووووووووووابات املسوووووووووووتحقة الدةا لصوووووووووووندوجم الرعاية يف النقص  )الزيادة( 

 االجتماعية لةم   ن 
10 

(35,841)  2,016 

 180,282  (31,337) 11 يف حساب عما السةا واخلدمات يف املنظمةالنقص  )الزيادة( 

 (137,987)  - 14 )النقص( يف  ندوجم احتياطي مدة عات اوت ا  اخلدمة

 -  (9,560) 13 )النقص( يف تأمن اإليدا 

 333,814  460,063  النقدية الصافية المقدمة من قبل األنشطة التشغيلية

     

     في أنشطة االستثمار:  المستخدمةالمقدمة/ )التدفقات النقدية 

 1,000,000  - 3 صرةية لعام واحدامل دا ا العا دات من إاا  ال

 (5,002)  - )و(2 شرا  معدات

 994,998  -  أنشطة االستثمار من قبلالمقدمة النقدية الصافية 

     

 1,328,812  460,063  الزيادة في النقدية ومكافئات النقدية
 1,210,977  2,539,789  والمكافئات النقدية في بداية السنة النقدية

 2,539,789  2,999,852 3 النقدية والمكافئات النقدية في نهاية السنة
 

 من الكش ا املالية. يتجزأ ال  اجز  تشكل املرةقة اإليضاحات
 

    
Aiman Hija  Khaled Al Khashram  Richard Nichols 

 مدير وأمن اخلزاوة، شعبة الشؤو  املالية،
 إدارة اخلدمات املؤسسية

 حسابات عما السةا واخلدمات 
   يف منظمة األغذية والزراعة
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 المنظمةفي  للموظفينصندوق مجمع السلع والخدمات 
 الكشوف المالية إيضاحات حول

 2017ديسمن كاو   األو   31
 
 

 لكيان المعد للتقريرا -1
 

بغية تسوو يل  1951يف عام  منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( لةم   ن يف ووندوجم عما السووةا واخلدمات أوشوو  
 (،2) )ي( 27القسووووووووم  ،12اسووووووووترياد السووووووووةا دو  دةا رسوووووووو م مجركية من جاوب امل   ن الدولين مب جب املادة 

واملةحق دا  من ات اقية املقر الر يسوووووووووووووي امل قعة بن حك مة اجلم  رية اإليطالية واملنظمة. وقد م ن  حق الدخ   
، مب جب 1971ديسوووووووووووووومن كاو   األو   1إىل عما السووووووووووووووةا واخلدمات جلميا امل   ن يف املنظمة اعتبارا من 

ة، واليت وصت عةك حتديد كميات السةا املت ق عةك استريادها قياساً إىل املراسالت املتبادلة ما احلك مة اإليطالي
 املنظمة. العدد اإلمجايل مل   ي

 
 2017أغسووووووووووووووطا  ب  30وأغةق عما السووووووووووووووةا واخلوودمووات منوواةووذه يف بروووامج األغووذيووة العوواملي واملنظمووة يف 

ياً إلاا  مجيا العمةيات التجارية ، عةك الت ايل، وكا  ذلك التاريخ الثاين م عداً رمس2017سووووووووووووووبتمن أية    30و
لضوووما  مجةة أم ر  2018 واسوووتمرت عمةية اإلق ا  و سووو ا بعد ذلك التاريخ حىت عام يلما السوووةا واخلدمات.

. ووتيجة مشةت التخةص بطريقة منظمة من املخزووات احملدودة من السوووووةا غري املباعة وتصووووو ية األ ووووو   القا مة
 األساس احملاسيب لةتص ية.يلما السةا واخلدمات باستخدام  لإلغالجم، أعدت الكش ا املالية

 
، وإ  إعداد الكشوووو ا املالية اخلا ووووة به مسووووؤولية تقا املنظمةعما السووووةا واخلدمات جز اً من  ووووندوجم ويعتن 

 .عةك عاتق إدارته ويابة عن املدير العام لةمنظمة
 

 .2017ديسوووومن كاو   األو   31ا واخلدمات ه  يلما السووووة 2017وتاريخ اإلبالغ عن الكشوووو ا املالية لعام 
، وه  تاريخ تقدمي ا إىل املراجا اخلارجي 2018ي وي  حزيرا   11التصوووري  بإ ووودار هذه الكشووو ا املالية يف  ومت

 .مدير وأمن اخلزاوة، شعبة الشؤو  املالية، إدارة اخلدمات املؤسسيةمن قبل 
 
 
 السياسات المحاسبية الهامة -2

 
 س املستند إليه يف إعداد الكش ا املاليةاألسا )أ(

 
 وباسوووتخدام لةمبادئ احملاسوووبية املقب لة عم ماً أعدت هذه الكشووو ا املالية عةك أسووواس االسوووتحقاجم وةقاً 

 . 1 اإليضا األساس احملاسيب لةتص ية، كما ه  م ض  يف 
 

 العمةة ال  ي ية )ب(
 

   ي ية يلما السةا واخلدمات يف املنظمة.تعرض الكش ا املالية بالي رو، الذي يعتن العمةة ال
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 املعامالت بالعمةة األجنبية )ج(
 

، املعم   به يف األمم املتحدةسوووووعر الصووووورا باسوووووتخدام الي رو  يل املعامالت بالعمةة األجنبية إىل يتم حت
 مماملعم   به يف األالذي يقارب أسوعار الصورا السوارية يف ت اريخ املعامالت. ويتم ضوب  سوعر الصورا 

مرة واحدة يف الشووووووو ر، وتتم مراجعته يف منتصوووووووف الشووووووو ر إذا كاوت هناك تقةبات كبرية بسوووووووعر املتحدة 
 . را العمالت ال ردية

 
سوووعر إغالجم سوووعر  باسوووتخدام الي رواملق مة بالعمالت األجنبية إىل  النقدية حت يل األ ووو   واخلصووو مويتم 

ل رتة املشووووم لة بالتقرير. ويتم حت يل البن د غري النقدية كما يف ااية ااملعم   به يف األمم املتحدة  الصوووورا 
 .بالتكة ة التارخيية باستخدام سعر الصرا التارخيي الساري يف تاريخ تثبيت هذا البند

 
األربا  واخلسوووا ر احملققة وغري احملققة الناجتة عن تسووو ية املعامالت بالعمةة األجنبية وكذلك  تسوووجيلويتم 
 الرب  واخلسارة.ااية العام، يف كشف يف  عمةيات التح يلمن 

 
 النقدية ومكاةئات النقدية )د(

 
 تشمل املبالغ النقدية وما يعادهلا النقد احلاضر وال دا ا امل ج دة حتت الطةب لدى املصارا.

 
 املخزووات )هو(

 
 يصوورا وحتدد تكة ة املخزووات وةقاً ألسووة ب لال ارد أوالً يشووار إىل املخزووات بسووب تكة ة التسووةيم. 

ويسوووووووووجل مبةغ أي خت يض لةمخزووات عةك  بالتكاليف الدويا والقيمة احملققة الصووووووووواةية. وحتسوووووووووبأواًلل 
 القيمة احملققة الصوووووووووووووواةية ومجيا خسووووووووووووووا ر املخزووات عةك أاا إو اجم يف ال رتة اليت  دث ةي ا اال  اض

 اخلسارة. أو
 

 املمتةكات واملنشآت واملعدات  )و(
 

طبقا لطريقة القسوو  الثابت اليت  اإلهالكو سووب  تكاليف املعدات اسووتنادا إىل التكة ة التارخيية.حتسووب 
ويستند  تقضي بشطب تكة ة األ    الثابتة عةك مدى ال رتة التقديرية الستخدام ا وهي مخا سن ات.

ت ةي ا األ ووووووووو   اجلديدة يف السووووووووونة األوىل إىل العدد ال عةي لةشووووووووو  ر اليت اسوووووووووتخدم إهالكحسووووووووواب 
 األ   . هذه

 
جلميا معدات احلاسوووووو ب بأربا سوووووون ات، ةقد جرى إهالك مجيا ةرتة االوت ا  إىل أ  املنظمة تقدر ووظراً 

 .طريقة اخل  املستقيم ألربا سن اتباستخدام عما السةا واخلدمات معدات احلاس ب يف 
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 النقدية ومكافئات النقدية -3
 

 :يتألف هذا احلساب مما يةي
 
 

  2017 2016 

 2,529,984 2,999,852 املبالغ النقدية يف املصارا 

 9,805 - الصندوجم يف النقد املتا 

 2,539,789 2,999,852 ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 

 
، أاك عما السوووووووووووةا واخلدمات 2016ويف عام . 2017مل يسوووووووووووتثمر عما السوووووووووووةا واخلدمات أي مبةغ يف عام 

ي رو، ومت إيدا  العا دات يف حسابه املصريف العادي.  000 000 1ملصرةية لعام واحد البالغ استثماره يف ال دا ا ا
ي رو، عةك النح  املعروض يف الكشووووووو ا  852 999 2وكا  ر ووووووويد حسووووووواب النقدية ومكاةئات النقدية البالغ 

 حسوووووب الدةاتر ، ه  الر ووووويد النقدي احملسووووو ب يف الر ووووويد املصوووووريف2017ديسووووومن كاو   األو   31املالية يف 
 . 2018ي وي  حزيرا   11 يف
  

 المخزون -4
 

 يتألف املخزو  ممّا يةي:
 
 2017  2016 

 356,005  - التبغ

 86,404  - الكح ليةو املشروبات الروحية 

 170,398  - البرية والنبيذ والشمباويا

 70,344  - الكح ليةاملشروبات غري 

 482,074  - مستحضرات التجميل والعط ر

 725,573  - امل اد الغذا ية والبقالة وتشكيالت املنتجات

 1,890,798  - ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 

 
 الصووواةية مباشووورة التصوووريف بالنسوووبة إىل القيمة احملققة البطي اخلسوووارة املتكبدة يف ا  اض املخزو   اسوووتيعابمت 
ب اجلرد يف ااية السوونة باإلضوواةة إىل ال روقات التشووغيةية كما بةغ عم   ةروقات حسووا  .تكة ة السووةا املباعة يف

 ي رو مّت تسووديدها من امل ّردين. 667 3ي رو؛ من ا  423 39لةمخزو  املكسوو ر  امل ق د  املنت ية مدة  ووالحيته 
 .16 اإليضا  وظرا .ي رو كجز  من تكة ة املبيعات 756 35قد مّت تسجيل مبةغ  ايف قدره و 
 

 2017  2016 
 142,201  39,423 روقات التشغيةية ويف ااية السنةال 

 (57,572)  - بل امل ّردواقصاً: السداد ال عةي من ق  

 (48,435)  (3,667) املتعاقد اسرتداد ةعةي من  ي طالب به

 36,194  35,756 يُدفع من كلفة المبيعات
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، مت إجرا  اجلرد 2017سبتمن أية    30 بعد إيقاا عمةيات عما السةا واخلدمات يف املنظمة بشكل دا م يف
مبشوواركة م   ي عما السووةا واخلدمات وممثةي عم عة العمل املعنية  2017أكت بر تشوورين األو   12الن ا ي يف 

، 2017و ةمن تشوووووورين الثاين  21مبجما السووووووةا واخلدمات ومكتب امل تش العام. ويف مذكرة املكتب املؤرخة يف 
ي رو إىل مؤسووووووسووووووة كاريتاس روما بناً  عةك قرار اإلدارة  288.98 8و  املادي املتبقي البالغ تنعت املنظمة باملخز 

 . 2017و ةمن تشرين الثاين  26يف  و ا الشي  املؤسسةوقبةت باالت اجم ما املؤسسة. 
 

 ، يبةغ ر يد حساب املخزو    ر يف الكش ا املالية.2017ديسمن كاو   األو   31واعتباراً من 
 

 

 الحسابات مستحقة القبض -5
 

 تتألف احلسابات املستحقة القبض مما يةي:
 

 2017 2016 
     املستحقات التجارية

- 
29,958 

     املستحقات بن الشركات
- 

6,873 

 36,831 -    ديسمبر/كانون األول 31الرصيد في 
 

واعتباراً من ما السوووووةا واخلدمات. ميثل هذا احلسووووواب أر ووووودة املسوووووتحقات ال اجبة الدةا من خمتةف املدينن يل
، يبةغ ر وووووووويد احلسووووووووابات املسووووووووتحقة الدةا يلما السووووووووةا واخلدمات  وووووووو ر 2017ديسوووووووومن كاو   األو   31
 الكش ا املالية. يف
 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات -6
 

 يتألف هذا احلساب ممّا يةي:
 

 

 اآلالت والمعدات
األثاث 

 والتجهيزات

معدات تكنولوجيا 
 ماتالمعلو 

المركبات 
المزودة 
 بمحرك

 المجموع

           التكلفة

  640,591  103,298  83,450  383,903  69,940 يناير كاو   الثاين  1

 -  اإلضاةات
- - - - 

  (640,591)  (103,298)  (83,450)  (383,903)  (69,940) عمةيات التصرا باأل   

 - - - - -  2017ديسمن كاو   األو   31

         اإلهالك المتراكم

 634,520  103,298 77,990 383,292  69,940 يناير كاو   الثاين  1

 2,645 - 2,379 266 -  رس م السنة

  (637,165)  (103,298)  (80,369)  (383,558)  (69,940) عمةيات التصرا باأل   

 - - - - - 2017ديسمن كاو   األو   31

           القيمة الدفترية

 -  2017ديسمبر/كانون األول  31
- - - - 

 6,071 -  5,460 611 -  2016ديسمبر/كانون األول  31
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بن د املمتةكات واملنشووووووووووووووآت ، متت امل اةقة عةك وقل 2017و ةمن تشوووووووووووووورين الثاين  7وةقاً ملذكرة املكتب املؤرخة 
من دليل التعةيمات اإلدارية، سوووويتم  504-1413م لةتصوووورا وا. ووةقاً لةقسووووو  املالية ؤ الشوووو شووووعبةواملعدات إىل 

إدراج بن د املمتةكات واملنشووآت واملعدات املشووار إلي ا، واليت تعتن مةغاة، يف البيا باجلمةة لةممتةكات ال ا ضووة. 
ي رو القيمة الدةرتية  426 3ومتثل اخلسووووووووووووووارة اإلمجالية لةتصوووووووووووووورا باملمتةكات واملنشووووووووووووووآت واملعدات اليت تبةغ 

، 2017ديسوومن كاو   األو   31. ويف 2017أكت بر تشوورين األو   31ات واملنشووآت واملعدات كما يف لةممتةك
 كا  لدى عما السةا واخلدمات ر يد   ر يف حساب املمتةكات واملنشآت واملعدات يف الكش ا املالية.

 
 

 األصول غير الملموسة -7
 

 ايف قيمت ا الدةرتية:بتكة ة النعيات اليت ترد أدواه   يتعةق هذا احلساب
 

      2017   2016 

           التكلفة

 45,000   91,648     يناير كاو   الثاين 1

 46,648  -   اإلضاةات

 -  (91,648)  عمةيات التصرا باأل   

 91,648   -     ديسمن كاو   األو  31

     اإلهالك المتراكم

 16,500   37,912     يناير كاو   الثاين 1

 21,412   17,218   رس م السنة

 -  (55,130)  عمةيات التصرا باأل   

 37,912   -     ديسمن كاو   األو  31

 53,736   -   صافي القيمة الدفترية

 
، متووت امل اةقووة عةك طةووب وقوول حت يوول األ وووووووووووووو   2017و ةمن تشوووووووووووووورين الثوواين  14وةقووًا ملووذكرة املكتووب املؤرخووة 

من دليل التعةيمات اإلدارية. ومتثل  504-1413 شووعبة الشووؤو  املالية لةتصوورا وا، وةقاً لةقسووم املةم سووة إىل غري
كمووا يف  ي رو القيمووة الوودةرتيووة 518 36اخلسوووووووووووووووارة اإلمجوواليووة لةتصوووووووووووووورا بوواأل وووووووووووووو   غري املةم سوووووووووووووووة اليت تبةغ 

ةا واخلدمات ر وويد ، كا  لدى عما السوو2017ديسوومن كاو   األو   31ويف . 2017أكت بر تشوورين األو   31
   ر يف حساب األ    غري املةم سة يف الكش ا املالية.

 
 

 الحسابات التجارية المستحقة الدفع -8
 

 بعد( هاديسووووودلكن مل يتم ت هتار ت)البضوووووا ا اليت مت اسوووووتالم ا وة   األر ووووودة املسوووووتحقة الدةا هذا احلسوووووابميثل 
 تصحي  األخطا  التعديالت احملددة لة رتات السابقة . وقد متديسمن كاو   األو  31ملختةف دا   ايلما يف 

  بشكل مناسب خال  السنة.
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 كما يةي:الدةا   يتم إعادة احتساب احلسابات التجارية املستحقة، 8وةقاً لةمعيار احملاسيب الدويل رقم 
 

 980,957 2016ديسمن كاو   األو   31املبالغ املقدرة أقل مما جيب كما يف 

 1,170 ة السابقةاخلطأ من ال رت 

 982,127 2016ديسمبر/كانون األول  31الحسابات التجارية المستحقة الدفع كما في 

 
إ  ر وووووووويد احلسووووووووابات التجارية املسووووووووتحقة يلما السووووووووةا واخلدمات ه   وووووووو ر يف الكشوووووووو ا املالية اعتباراً من 

 .2017ديسمن كاو   األو   31
 

 المستحقات والمخصصات االحتياطية -9
 

غري املدة عة  ولكن املتكبدةاملصوووروةات ب اخلا وووة االحتياطية واملخصوووصوووات االسوووتحقاقات احلسوووابات هذهمتثل 
إ   (.ولكن مل يتم ة ترهتا بعدالبضووا ا اليت مت اسووتالم ا ) املسووتحقة اجلرد تكاليف احلسووابات هذه وتشوومل. بعد

يف الكشووو ا املالية اعتباراً من ر ووويد املسوووتحقات واملخصوووصوووات االحتياطية يلما السوووةا واخلدمات ه   ووو ر 
 .2017ديسمن كاو   األو   31

 
 المبالغ المستحقة الدفع لصندوق الرعاية االجتماعية للموظفين -10

 
، 1992األو   ديسووووومن كاو   31الذي أ وووووب  واةذاً اعتباراً من السووووونة املنت ية يف  93 18لقرار املؤمتر رقم وةقاً 

ّ   ما يعاد    ، ويقرر املدير العاملةم   ن االجتماعية الرعاية  ووووووووووووووندوجمن عم   املبيعات إىل يف املا ة م 1  
 الرعاية  ووندوجمحت ية ا إىل  وات إىل السوونة التالية أالسووةا واخلدم إذا كا  ينبغي ترحيل أية أربا   وواةية يلما ما

 . لةم   ن االجتماعية
 

عندما اعتمد مؤمتر  2017ي لي  مت ز  6ع   يف وما ذلك، مت تط ير  لية مت يل منقحة أ ووووووووووووووبحت سووووووووووووووارية امل 
 ة من املسامهات املتعةقة باملبيعات. وأذ  املؤمتر املدير العام ايف امل 1الذي ألغك وسبة ( 19/2017) املنظمة القرار

 بتح يل جز  من األربا  الصاةية السن ية يلما السةا واخلدمات إىل  ندوجم الرعاية االجتماعية لةم   ن.
 

 15 636 80 ي رو و 728.43 30ذلك، مت دةا مبالغ إىل  ووووووووووووووندوجم الرعاية االجتماعية لةم   ن بةغت وما 
 2017سووووووووووووووبتمن أية    19، يف 2017الثواين والثوالون من عوام  الربعن وة من مبيعواتوه خال  ايف املو 1يعواد   مبوا
نظمة بتقدمي الدعم املايل إىل مجعية ومت دةا املبالغ املسوووتحقة لتأكيد التزام امل .2017ديسووومن كاو   األو   19و

 م   ي املنظمة، ك اا كياواً قاو وياً مستقاًل مت إوشاؤه مب جب القاو   اإليطايل.
 

ا حسوووووووووواب االسووووووووووتحقاقات ويتم تصوووووووووونيف املبالغ املسووووووووووتحقة لصووووووووووندوجم الرعاية االجتماعية لةم   ن عةك أا
 الشركات. بن
 

 الرعاية دى عما السةا واخلدمات ر يد   ر يف حساب  ندوجم، كا  ل2017ديسمن كاو   األو   31ويف 
  لةم   ن يف الكش ا املالية. االجتماعية
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 حساب مجمع السلع والخدمات للمنظمة -11
 

بن الشركات  هذا احلساب الر يد املستحق الدةا إىل املنظمة السرتداد تكاليف الدعم وغريها من املعامالتميثل 
 حساب صّنفيو  ، ومركز العالمات التجارية.ن، واإلمدادات، واأل    الثابتةاليف امل   ما املنظمة من قبيل تك

، كا  لدى 2017ديسووووومن كاو   األو   31. ويف الشوووووركات بن الدةا مسوووووتحق حسووووواب أوه عةك السوووووةا عما
 ي رو يف الكش ا املالية. 340 239حساب عما السةا واخلدمات لةمنظمة ر يد مستحق قدره 

 
 

 الخصوم المتداولة األخرى -12
 

 .دةامستحقة الأية خص م أخرى  هذا احلساب ميثل 
 

 ، يتم إعادة احتساب اخلص م املتداولة األخرى كما يةي:8وةقاً لةمعيار احملاسيب الدويل رقم 
 

 178,861 2016ديسمن كاو   األو   31املبالغ املقدرة أقل مما جيب كما يف 

 165,944 اخلطأ من ال رتة السابقة

 12,917 2016ديسمبر/كانون األول  31كما في   الخصوم المتداولة األخرى

 
إ  ر ووووووووووووويد اخلصووووووووووووو م املتداولة األخرى يلما السوووووووووووووةا واخلدمات ه   ووووووووووووو ر يف الكشووووووووووووو ا املالية اعتباراً من 

 .2017ديسمن كاو   األو   31
 
 

 تأمين اإليداع -13
 

ديسمن كاو   األو   31ويف  العق د. لالسرتداد عند اوت ا  لقابةةاب دا ا أ حاب االمتيازات  هذا احلساب يتعةق
 ، كا  لدى حساب تأمن اإليدا  يلما السةا واخلدمات لةمنظمة ر يد قدره   ر يف الكش ا املالية.2017

 
 

 صندوق رأس المال العامل -14
 

ديسوووومن كاو    6تشوووورين الثاين إىل  و ةمن 19، خال  دورته السووووادسووووة املعق دة يف ال رتة من املنظمةقرر مؤمتر 
 عةك أ  يسوووووووودد حسوووووووواب املخزو ، أ  يق م عما السووووووووةا واخلدمات بإوشووووووووا   ووووووووندوجم لشوووووووورا  1951األو  

 .لك املخزو ذهذا الصندوجم من عا دات بيا 
 

رأس ، االحت اظ مبست ى  ندوجم 1987و ةمن تشرين الثاين املعق دة يف وقرر ايلةا، يف دورته الثاوية والتسعن 
مث قررت جلنة املالية، يف دورهتا الثاوية والسووووووووووبعن  .يف املا ة من رقم املبيعات السوووووووووون ي 12املا  العامل يف حدود 
يف املا ة   12زيادة مست ى  ندوجم رأس املا  العامل من ،1991سبتمن أية    26إىل  16املعق دة يف ال رتة من 

 .يف املا ة من رقم املبيعات السن ي 13إىل 
 

أو  اة  عةك مست ى  ندوجم رأس املا  العامل يف حدود ، مل  تسب عما السةا واخلدمات 2017يف عام و 
  ة، حين مل يعد ذلك ضرورياً لشرا  املخزووات بسبب إغالجم عما السةا واخلدمات. ايف امل 13
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 إيرادات المبيعات -15
 
 

 يتألف حساب املبيعات ممّا يةي: 
 2017 2016 

 يالبيا النقد

 البيا باألجل

6,787,378 

26,036 

10,172,555 

24,164 

 10,196,719 6,813,414 المجموع

  
من أجل التصرا باملخزو  املتبقي، مت ةرض خت يضات كبرية تدرجييًا عةك أسعار املبيعات لةمخزو  املتا  من 

  واةق عةي ا املدير العام.استناداً إىل اسرتاتيجية املبيعات اليت 2017سبتمن أية    29ي لي  مت ز إىل  10
  
 

 تكلفة السلع المباعة -16
 
 

 2017 2016 
 1,871,127 1,890,798 يناير كاو   الثاين 1حىت  املخزو 

 7,999,445 3,634,853 املشرتيات

 9,870,572 5,525,651 املخزو  املتا  لةبيا

 1,890,798 - ية(الصاة احملققة ديسمن كاو   األو  )القيمة 31واقصاً: املخزو  حىت 

 7,979,774 5,525,651 قبل ةروجم اجلرد تكة ة السةا املباعة

 36,194 35,756 الصاةية - زا داَ: ةروجم اجلرد

 8,015,968 5,561,407 بعد فروق الجردتكلفة السلع المباعة 

 
 
 

 اإليرادات األخرى -17
 

 احلساب ممّا يةي: هذايتألف 
 

 2017 2016 
 15,946 15,529 متيازرس م إدارة أ حاب اال

 6,580 - اإلعال  والدعاية

 2,430 169 ال  ا دإيرادات 

 137,987 11,415 إيرادات مت رقة

 162,943 27,113 المجموع
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 الموظفون -18
 

امل   ن  رواتبتكاليف وتشمل  .املنظمةتكاليف رواتب امل   ن عةك حن  ما حتتسبه  بّن احلسابي
 .عشر م   اً من ةئة اخلدمات العامةثالثة و م   ن ةنين  الثةلثالتع يضات املقدمة 

 
  2017 2016 

 344,704 193,283 ةئة امل   ن ال نين -رواتب امل   ن 

 840,741 719,545 ةئة اخلدمات العامة -رواتب امل   ن 

 72,351 44,106 اخلنا  االستشاري  

 1,257,796 956,934 المجموع

 
 

 التشغيل العامة مصروفات -19
 

 يتألف هذا احلساب ممّا يةي: 
 

 2017 2016 

 704,034 449,508 املتعاقدو  

 - 8,289 التنعات

 73,324 63,383  الرس م املصرةية

 3,042 1,667 الة ازم

 11,639 10,944 التأمن

 9,413 10,969 االتصاالت

 7,528 4,872 الس ر

 3,551 1,236  ياوة الشاحنات وال ق د

 1,577 573 األدوات املكتبية

 17,331 17,576 الرتخيص اخلاص بالنعيات

 10,405 12,939 تأجري جت يزات البياوات

 6,960 29,689 عمةيات التجديد

 - 204 اإلعال  والدعاية

 234 2,705 ال روقات النقدية

 849,038 614,554  المجموع
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 استرداد المنظمة لتكاليف الدعم -20
 

، 1989الثاين  و ةمن تشرين 30إىل  11، يف دورته اخلامسة والعشرين اليت عقدت يف ال رتة من املنظمةمؤمتر  قرر
له، وأ  يتحمل ايلما التكاليف  من عما السووووووةا واخلدمات تكاليف مجيا اخلدمات املقدمة املنظمةأ  تسوووووورتد 

 لتكاليف الدعم يتألف املنظمةوكا  اسوووووووووورتداد  .ةصوووووووووواعداً  ال عةية هلذه اخلدمات عةك أسوووووووووواس تقديري من ا  
 :يةي مما

 
  2017 2016 

 29,112 21,452  املراةق والصياوة

 - 28,804  اسرتداد تأمن اإليدا 

 35,454 35,454  واخلارجية املراجعة الداخةيةرس م 

 64,566 85,711  المجموع

  
 إيقاف عمليات مجمع السلع والخدمات -21
 

من قبل مكتب امل تش العام يف منظمة األغذية تعراض خاص شووووووووووامل يلما السووووووووووةا واخلدمات بعد إجرا  اسوووووووووو
( 2017( وحظر بيا التبغ يف مقّر املنظمة )املعةن يف ماي  أيار 2016والزراعة )الصووووووادر يف و ةمن تشوووووورين الثاين 

من ال اضوووووووووووو  أ    ذج  ة من هامش الرب  اإلمجايل يلما السووووووووووووةا واخلدمات(، أ ووووووووووووب  ايف امل 41)أي ح ايل 
األعما  يلما السووووووووووووووةا واخلدمات  تاج إىل تنقي  ج هري لضووووووووووووووما  جدوى ايلما من الناحية املالية. وقد 

عدم ، A.T.I Sanitalتسوووووووووووووارعت احلاجة إىل االوتقا  إىل   ذج أعما  جديد بسوووووووووووووبب قرار املقاو  اخلارجي، 
 . 2017ي وي  حزيرا   30عقد يف ا  الاوت جتديد عقده ما املنظمة بعد تاريخ 

 
ويف حن أوه جيري حالياً النظر يف   ذج أعما  م ضوووووووووووووول، ينبغي إجرا  املزيد من التحةيل حين جدواه، وكذلك 

 (1950أكت بر تشوورين األو   31مناقشووته ما السووةطات اإليطالية لضووما  االمتثا  الكامل الت اقية املقّر الر يسووي )
 مبا يف ذلك ما يتعةق بامتيازات وحصاوات م   ي املنظمة.بن املنظمة واحلك مة اإليطالية، 

 
، مت إيقاا عمةيات عما السوووووووةا واخلدمات بشوووووووكل دا م بناً  عةك القرار الذي 2017سوووووووبتمن أية    30ويف 

اختذته إدارة املنظمة. وقد اضوووووووووووطةعت اإلدارة اميا اإلجرا ات الالزمة إلغالجم عما السوووووووووووةا واخلدمات. وبنا  
 ةإ  هذه الكش ا املالية يلما السةا واخلدمات هي األخرية.عةك ذلك، 

 
 

    
Aiman Hija  Khaled Al Khashram  Richard Nichols 

مدير وأمن اخلزاوة، شعبة الشؤو  املالية، 
 إدارة اخلدمات املؤسسية

 حسابات عما السةا واخلدمات 
 يف منظمة األغذية والزراعة
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