
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   أمان -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 فلسطین  – رام هللا

 
 البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

 2020كانون األول  31
 مع تقریر مدقق الحسابات المستقل

 
 
 
 
 



 

 أمان   -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 فلسطین  –رام هللا 

 2020كانون األول  31للسنة المنتھیة في 
 

 المحتویات 
 

 الصفحة 
 

 2 - 1 تقریر مدقق الحسابات المستقل

 3 بیان المركز المالي 

 4 بیان النشاطات  

 5 بیان التغیر في صافي الموجودات

 6 بیان التدفقات النقدیة    

 24 - 7 إیضاحات حول البیانات المالیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

1 
 

 تقریر مدقق الحسابات المستقل 
 

 السادة الھیئة العامة المحترمین إلى 
 أمان  -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 

 فلسطین –رام هللا 

والتي تتكون من    ،" المؤسسة"  أمان  -لالئتالف من أجل النزاھة والمساءلة    قمنا بتدقیق البیانات المالیة المرفقة
في   كما  المالي  المركز  األول    31بیان  بیان  2020كانون  من  وكل  والتغیر،  ال  النشاطات  صافي   موجودات في 

والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وایضاحات حول البیانات المالیة، بما في ذلك ملخص للسیاسات 
 المحاسبیة الھامة.

 

 كما  مؤسسةللالمالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من جمیع النواحي الجوھریة المركز المالي  في رأینا، إن البیانات  
الدولیة    االمالي وتدفقاتھ  ا، وأدائھ2020كانون األول    31في   للمعاییر  التاریخ وفقاً  المنتھیة في ذلك  للسنة  النقدیة 

 .للتقاریر المالیة

للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مسؤولیتنا وفقا لھذه المعاییر موضحة في فقرة مسؤولیة المدقق في  لقد قمنا بتدقیقنا وفقاً 
تقریرنا حول تدقیق البیانات المالیة. نحن مستقلین عن المؤسسة وفقا للمتطلبات االخالقیة ذات الصلة بأعمال تدقیق  

بین المھنیین الصادرة عن المجلس الدولي لمعاییر السلوك  البیانات المالیة ووفقاً لقواعد السلوك المھني الدولیة للمحاس
المھني للمحاسبین (بما في ذلك معاییر االستقالل الدولیة). باإلضافة اللتزامنا بالمسؤولیات األخالقیة األخرى بحسب  

 ھذه المتطلبات. 
 

 اساسا البداء رأینا حول التدقیق. نعتقد ان بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر 

والتي تظھر ألغراض المقارنة قد تم تدقیقھا من قبل   2019كانون األول  31إن البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 
 .2020شباط  20مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقریره غیر المتحفظ حولھا بتاریخ 

 

المالیة  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا  البیانات  إعداد ھذه  اإلدارة مسؤولة عن  إن 
ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره اإلدارة ضروریا لغرض إعداد وعرض البیانات المالیة، خالیة  

 اشئة عن احتیال أو عن خطأ. من أخطاء جوھریة، سواء كانت ن
ال قدرة  تقییم  عن  مسؤولة  اإلدارة  باالستمراریة   مؤسسةان  العالقة  ذات  االمور  عن  واالفصاح  االستمرار  على 

لدى االدارة إذا كانت ھنالك نیة  المحاسبة، باستثناء  ال  واستخدام اساس االستمراریة في  ایقاف   مؤسسةلتصفیة  أو 
 أو عدم وجود بدیل واقعي سوى القیام بذلك. عمالھأ

 . للمؤسسة التقاریر المالیة عدادإ  طریقةعن االشراف على  یعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً 
 

 

األخطاء الجوھریة، سواًء ان اھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة ككل خالیة من  
 كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وإصدار تقریرنا والذي یتضمن رأینا حول البیانات المالیة.

التأكید المعقول ھو مستوى عال من التأكید، ولكنھ لیس ضمانة بان إجراءات التدقیق التي تم القیام بھا وفقا لمعاییر  
 ن اكتشاف جمیع االخطاء الجوھریة، ان وجدت. الدولیة للتدقیق ستمكننا بشكل دائم م

ھنالك اخطاء یمكن أن تنشأ من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي من الممكن أن 
 تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادیة المتخذة على اساس البیانات المالیة.  

  

 الرأي 

 أساس الرأي

 آمر أخر

 عن البیانات المالیةمسؤولیة اإلدارة والمكلفین بالحوكمة 

 مسؤولیة المدقق حول تدقیق البیانات المالیة
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 المستقلتقریر مدقق الحسابات  
كجزء من عملیة التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق، نقوم بممارسة الحكم المھني والمحافظة على تطبیق مبدأ الشك 

 المھني خالل عملیة التدقیق، باإلضافة الى: 
 

تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ، وكذلك تصمیم   •
وتنفیذ إجراءات التدقیق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا. ان خطر عدم  

لى من الخطر الناتج عن الخطأ، حیث ان االحتیال قد یشتمل أع  االحتیالاكتشاف االخطاء الجوھریة الناتجة عن  
 على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلیة. 

 
الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بأعمال التدقیق لغایات تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب   •

 . مؤسسةاللغرض إبداء رأي حول فعالیة انظمة الرقابة الداخلیة في  الظروف، ولیس
 

تقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات العالقة المعدة من  •
 قبل اإلدارة. 

 
مالئمة   • حول  علیھا  الحصول  تم  التي  التدقیق  أدلة  على  بناء  في االستنتاج  االستمراریة  ألساس  اإلدارة  استخدام 

المحاسبة، وفیما إذا كان ھنالك وجود لعدم تیقن جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكاً جوھریا حول 
على االستمرار. إذا استنتجنا عدم وجود تیقن جوھري، فإن ذلك یتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقریر   مؤسسة قدرة ال

اإلیضاحات ذات العالقة في البیانات المالیة، وإذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، فإننا  التدقیق إلى  
سوف نقوم بتعدیل رأینا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق.  

 على االستمرار.  مؤسسةالفي الحد من قدرة ومع ذلك، فإنھ من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة 
 

تقییم العرض العام لشكل ومحتوى البیانات المالیة بما فیھا االیضاحات وفیما إذا كانت البیانات المالیة تمثل المعامالت   •
 واألحداث بشكل یحقق العرض العادل.

 

یق ومالحظات التدقیق الھامة، بما في  فیما یتعلق بنطاق وتوقیت التدق  مؤسسةالالتواصل مع المكلفین بالحوكمة في  
 ذلك أیة نقاط ضعف ھامة في نظام الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا. 

 
  

 القواسمي وشركاه                                                                                                                    
 كى بي ام جي                                                                                                                      
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  أمان -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 فلسطین   - رام هللا

 
 بیان المركز المالي 

 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  )24( إلى رقم  )7(تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم 
 
 

 2021 نیسان 26بتاریخ ) من قبل مجلس اإلدارة 6) الى (3تمت الموافقة على البیانات المالیة من صفحة (
 
 
 

     أمین الصندوق  رئیس مجلس االدارة 
                                    

 كانون األول   31كما في    
 2019  2020  إیضاح بالدوالر األمریكي 

      الموجودات
      المتداولةالموجودات 

 963,936   908,178    5 النقد وما في حكمھ
 352,961   2,270,097  7   مستحق من جھات مانحة

 24,835   19,233   6 أرصدة مدینة أخرى  
   3,197,508   1,341,732 

      الموجودات غیر المتداولة
 16,231  16,287   8 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

 86,806  59,380   9 استخدام األصل حق 
    75,667  103,037 

 1,444,769  3,273,175    مجموع الموجودات
      

      المطلوبات وصافي الموجودات 
      المطلوبات المتداولة 

 215,494   229,114  10 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة 
 27,428   30,180  9  االجل قصیرةالتزامات عقود االیجار 

 536,923   2,359,473  12 منح مقیدة مؤقتاْ 
   2,618,767   779,845 
      

      المطلوبات غیر المتداولة
 361,003  358,917  11 مخصص منافع الموظفین 

 16,231  16,287  15 إیرادات مؤجلة 
 63,388   33,208  9 التزامات عقود االیجار طویلة االجل

   408,412   440,622 
 1,220,467   3,027,179   مجموع المطلوبات 

      
      صافي الموجودات 
 224,302   245,996    صافي الموجودات 

 224,302   245,996    مجموع صافي الموجودات 
 1,444,769   3,273,175   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
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  أمان -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 فلسطین  – رام هللا

  
 النشاطات  بیان 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة24إلى رقم (  )7االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم (تعتبر 
  

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في    
 2019  2020  إیضاح بالدوالر األمریكي 

      
 1,693,905   1,384,583   12 إیرادات متحققة من المنح المقیدة مؤقتاً  

 7,073   6,976   15 إیرادات مؤجلة مستحقة 
 16,201  50,633   إیرادات متحققة غیر مقیدة  
 -   348    أرباح بیع ممتلكات ومعدات

 580  660   رسوم اشتراك أعضاء الھیئة العامة
 1,717,759   1,443,200    مجموع اإلیرادات والمنح 

      
      المصاریف

 (1,693,905)   (1,384,583)   14 مصارف تشغیلیة  
 (7,073)   (6,976)   8 استھالك ممتلكات ومعدات

 (5,610)   (27,381)   13 خسائر فروقات عملة 
 (2,571)   (2,566)   14 مصاریف أخرى

 (1,709,159)   (1,421,506)    مجموع المصاریف 
      
      

 8,600   21,694    في صافي الموجودات للسنة  الزیادة
 215,702   224,302    صافي الموجودات، بدایة السنة 

 224,302   245,996    صافي الموجودات، نھایة السنة
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 أمان  -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 فلسطین  –رام هللا 

  
 بیان التغیر في صافي الموجودات

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة24إلى رقم ( ) 7تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم (
 

 
 
 

 
 

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في   
 2019  2020  بالدوالر األمریكي 

     
 215,702   224,302   صافي الموجودات، بدایة السنة

 8,600   21,694   في صافي الموجودات للسنة  الزیادة
 224,302   245,996   صافي الموجودات، نھایة السنة
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  أمان -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 فلسطین   - رام هللا

 
  التدفقات النقدیةبیان 

 
 
 

 
 
 
 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  )24( إلى رقم  )7( تعتبر االیضاحات في الصفحات المرفقة من رقم

 
 
 

 كانون األول 31للسنة المنتھیة في    
 2019  2020  إیضاح بالدوالر األمریكي 

      التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 8,600  21,694   في صافي الموجودات للسنة  الزیادة

      
      تعدیالت

 7,073  6,976   استھالكات
 28,936  27,427   أصول استخدامحق   تاطفاءا

 10,034  7,532   تكالیف تمویل
 57,637  54,183   منافع الموظفین  مصروف

 -  (348)   أرباح بیع ممتلكات ومعدات
 (7,073)  (6,976)   إیرادات متحققة مؤجلة

   110,488  105,207 
      التغیر في رأس المال العامل

 1,191,084  (1,917,136)   مستحق من جھات مانحة
 4,813  5,601   أرصدة مدنیة أخرى 

 (1,204,599)  13,620   ذمم دائنة ومصاریف مستحقة
َ منح مقیدة مؤقت  (39,871)  1,822,550   ا

 (25,516)  (56,269)   دفعات منافع الموظفین
 31,118  (21,146)   من األنشطة التشغیلیة (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة

      
      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

 (9,861)  (7,033)   شراء ممتلكات ومعدات
 -  348   ممتلكات ومعداتمتحصل من بیع  

 ) 9,861(  (6,685)   صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة
      

       التمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 ) 34,960(  (27,927)  9 دفعات التزام عقود االیجار طویلة األجل

 ) 34,960(  ) 27,927(   التمویلیةصافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة 
      

 ) 13,703(  (55,758)   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
 977,639  963,936   النقد وما في حكمھ، في بدایة السنة

 963,936  908,178  5 في نھایة السنة النقد وما في حكمھ،
      



 أمان  -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 فلسطین   -رام هللا 

 
 إیضاحات حول البیانات المالیة
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 امــــع )1
عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة   ةبمبادر  2000المؤسسة) عام    \أمان (أمان    –والمساءلة    النزاھةتأسس االئتالف من أجل  

مجال الفساد وأثاره المدمرة وتعزیز دور مؤسسات الرقابة بما في ذلك المجلس التشریعي الفلسطیني والمجتمع المدني واقتراح في 
كجمعیة   2004شباط    9الدیمقراطیة وحقوق االنسان. سجلت المؤسسة رسمیا في رام هللا لدى وزارة الداخلیة الفلسطینیة بتاریخ  

 .RA – 22234 -  505غیر ھادفھ للربح تحت رقم 
في النظام السیاسي والمساءلة    النزاھة تتمثل رسالة المؤسسة في االسھام للوصول الى الحكم الصالح من خالل تعزیز وتحسین  

 وكذلك في جمیع قطاعات المجتمع الفلسطیني.
تھدف المؤسسة إلى تحدید مظاھر وخصائص الفساد واساءة استخدام االموال العامة واستقصاء أسبابھ ونتائجھ على السلطة الوطنیة 

المالیة في مختلف القطاعات لمكافحة الفساد  الفلسطینھ، وتحدید واقتراح ألیات مناسبة في المجاالت التشریعیة والقضائیة واالداریة و
وتحقیق الشفافیة والمساءلة. عالوة على ذلك تھدف المؤسسة الى رفع مستوى الوعي العام بین أفراد المجتمع الفلسطیني فیما یتعلق  

 مشاریع قوانین وأنظمة والعمل بشكل وثیق مع المجلس التشریعي الفلسطینيبمخاطر 
 

 .2021 نیسان 26انات المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تمت الموافقة على البی
 

 أسس إعداد البیانات المالیة   )2
 

 لتزام بیان اال   .أ
ً  تم إعداد ھذه ً  ستحقاقلمبدأ اإل البیانات المالیة وفقا  .معاییر الدولیة للتقاریر المالیةلل ووفقا

 

 أساس القیاس   .ب
 بإستثناء الموجودات والمطلوبات المالیة. التكلفة التاریخیةتم إعداد البیانات المالیة على أساس  
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض   .ج
 .مؤسسةللتظھر البیانات المالیة بالدوالر األمریكي والذي یمثل العملة الوظیفیة  
 

 حكام  ألاستخدام التقدیرات وا .د
للتقاریر المالیة یتطلب قیام اإلدارة باجتھادات وتقدیرات وافتراضات تؤثر في تطبیق  إن إعداد البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة 

 السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات. 
ف بالتغیرات في التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تم فیھا یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ویتم االعترا

 تغییر التقدیرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغییر. 
فیما یلي ملخص حول األمور الھامة التي یجري فیھا استخدام التقدیرات غیر المؤكدة واالجتھادات في تطبیق السیاسات المحاسبیة 

 ى المبالغ في البیانات المالیة:والتي تؤثر بشكل جوھري عل

 قیاس القیمة العادلة 
 االحكام •

 :على مبالغ الموجودات وااللتزامات في البیانات المالیة جوھريوالتي تؤثر بشكل  فیما یلي ملخص حول األمور الھامة
وتحدید فیما إذا كانت الشــروط التعاقدیة  تصــنیف الموجودات المالیة: تقییم نموذج االعمال الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بالموجودات  -

 للموجودات المالیة ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المتبقي والغیر المسدد.
ـــكل كبیر مـنذ االعتراف االولي بـھا، وتـحدـید منھجـیة  - ة ـقد ـتدـنت بشــ ــع مـعاییر ـجدـیدة لتـحدـید ـما إذا ـكاـنت الموجودات الـمالـی وضــ

 اس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.التطلعات المستقبلیة وطرق قی
 
 افتراضات وتقدیرات عدم التیقن  •

تقوم اإلدارة بأخذ مخصــص للذمم المشــكوك في تحصــیلھا اعتماداً على تقدیراتھا حول إمكانیة اســترداد تلك الذمم وفقاً للســیاســات  -
 المحاسبیة للمؤسسة.

 

ة   - اجـی ار اإلنـت دیر األعـم ادة تـق إـع ات تقوم اإلدارة ـب ذه الممتلـك ة لـھ اـم ة الـع اـل اداً على الـح ة إعتـم ــورة دورـی دات بصــ ات والمـع للممتلـك
 والمعدات وتوقعات اإلدارة ألعمارھا اإلنتاجیة في المستقبل.

ــیة حول احتمالیة وحجم تدفقات النقدیة - ــات الرئیسـ ــات وااللتزامات المحتملة: االفتراضـ ــصـ والموارد  االعتراف وقیاس المخصـ
 الخارجة.
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ة  تقوم اإلدارة بمراجعة القضـایا المقامة ضـد   - ـس ة قانونیة معدة من قبل محامي  المؤـس   المؤـسـسةبصـورة مـستمرة إعتماداً على دراـس
 في المستقبل جراء تلك القضایا.المؤسسة والتي تبین المخاطر المحتملة التي قد تتحملھا 

ــ  - ــمین خیارات التمدید واإلنھاء في عدد من عقود اإلیجار. تس ــغیلیة من حیث إدارة یتم تض ــروط لزیادة المرونة التش تخدم ھذه الش
 .والمؤجر المؤسسةالعقود، ان معظم خیارات التمدید واإلنھاء المحتفظ بھا قابلة للتجدید من قبل كل من 

 

التمدید، أو عدم خیار   تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصـــادیًا اإلیجار،عند تحدید مدة عقد 
ــمین خـیارات التـمدـید (أو الفترات التي تلي خـیارات اإلنـھاء) فقط في ـمدة عـقد اإلیـجار   إذا ـكان عـقد اإلیـجار  خـیار اإلنـھاء. یتم تضــ

ـــكل معقول أن یتم تـمدـیده (أو لم یتم إنـھاـئھ). تتم مراجـعة التقییم في ـحاـلة ـحدوث ـحدث مھم أو تغییر كبیر في الظروف  مؤـكدًا بشــ
 .التي تؤثر على ھذا التقییم والتي تكون ضمن سیطرة المستأجر

ــم ومنحنى العائد، طبقت اإلدارة األحكام والتقدیرات لتحدید معدل   ــعر إعادة الخصــ ــتخدام ســ ــم مدفوعات اإلیجار باســ یتم خصــ
 .االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإلیجار

 قیاس القیمة العادلة 
لدى   .المحاسبیة للمؤسسة قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیةیتطلب عدد من السیاسات واإلفصاحات  

عند قیاس    .یتم اإلبالغ عن مشاكل التقییم الھامة إلى مجلس ادارة المؤسسة  .المؤسسة إطار رقابة ثابت فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة
  .سسة مدخالت سوق التي یمكن االعتماد علیھا قدر اإلمكانالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات تستخدم المؤ

أھمیة   والتي تعكس  التالیة  المستویات  باستخدام  المؤسسة  تقوم  كما  التقییم.  أسالیب  باستخدام  العادلة  القیمة  بتحدید  المؤسسة  تقوم 
 المدخالت المستخدمة في تحدید القیمة العادلة: 

 معدلة) في سوق نشط ألصول أو مطلوبات مطابقة. أسعار مدرجة (غیر  :1 المستوى
المستوى    :2 المستوى في  المستخدمة  األسعار  على  ولیس  على مدخالت  تعتمد  تقییم  للموجودات    1أسالیب  تحدیدھا  یتم  والتي 

 والمطلوبات بصورة مباشر أو غیر مباشرة. 
 تعتمد على معلومات السوق المتاحة (مدخالت ال یمكن أسالیب تقییم االصول أو المطلوبات باستخدام مدخالت ھامة ال  :3المستوى  

 تتبعھا). اذا كانت المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة للموجودات.
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل ما أو التزام یقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة،  

قیاس القیمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة باعتباره أدنى مستوى دخل مھم  فسیتم تصنیف  
 لكامل القیاس.

 بالتحویالت بین مستویات القیمة العادلة في نھایة السنة المشمولة بالتقریر في نفس الوقت الذي یحدث فیھ التغییر.  المؤسسةتعترف  
 السوق الرئیسیة للموجودات أو المطلوبات، أو   -1
قادرة على التعامل   المؤسسةالسوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود سوق رئیسیة یجب ان تكون   -2

 من خالل السوق االكثر افاده.
 الموجودات او المطلوبات التي تقاس بالقیمة العادلة یمكن ان تكون كالتالي:

 اصول او مطلوبات منفصلة. -1
 موعة من المطلوبات أو مجموعة من االصول والمطلوبات.مجموعة من االصول او مج -2
 مجموعة من السیاسات واالیضاحات المحاسبیة التي تتطلب احتساب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر المالیة. -3

ه السیاسات وتطبیقھا بما في سیاسة محددة الحتساب القیمة العادلة ویجب على فریق التقییم مراقبة ھذ المؤسسةیجب ان یكون لدى 
 .3ذلك القیمة السوقیة مستوى 

للسنة المنتھیة    البیانات المالیةمعقولة ومتماثلة مع التقدیرات المعتمدة في إعداد    البیانات المالیةنعتقد بأن تقدیراتنا المعتمدة في اعداد  
 باستثناء ما یلي:  2019كانون األول  31في 

 
   )19 -أثر جائحة فیروس كورونا (كوفید  -

ــرت ـجائـحة فیروس كوروـنا (كوفـید   ــتوى الـعالم، مـما أدى إلى تعطـیل األعـمال  19انتشــ ) عبر مـناطق جغرافـیة مختلـفة على مســ
) في شــكوك على الصــعید العالمي. وأعلنت الســلطات المالیة  19واألنشــطة االقتصــادیة. وتســببت جائحة فیروس كورونا (كوفید  

والنقدیة، المحلیة والدولیة على الســواء، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار الســلبیة المحتملة ، حیث أنھ  
ــادي الذي یت ــیولة  في الوقت الحالي ھناك زیادة كبیرة من عدم التیقن في تحدید االثر االقتص ــبیل المثال، في حجم الس جلى، على س

عار صـرف العمالت كما ویمكن أن یكون لھ تأثیر على حجم المنح والتبرعات المقدمة من الممولین  عار الموجودات وأـس وتقلب أـس
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ــع عن كثب وقد قامت بتفعیل خطتھا  ــة بمراقبة الوضــ ــســ ــات الغیر ھادفة للربح.، وبناًء على ذلك قامت إدارة المؤســ ــســ للمؤســ
ســـتمراریة األعمال وممارســـات إدارة المخاطر االخرى إلدارة أیة إضـــطرابات محتملة والتي قد یتســـبب فیھا تفشـــي فیروس ال

  ) على أعمال المؤسسة وعملیاتھا وأدائھا المالي.19-كورونا (كوفید
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  )3
البیانات   المتبعة في اعداد  المحاسبیة  السیاسات  المنتھیة في  إن  للسنة  اتباعھا  التي تم  المحاسبیة  السیاسات    31المالیة متماثلة مع 

الثاني    2019كانون االول   ابتداًء من األول من كانون  المفعول  التالیة والتي أصبحت ساریة  الجدیدة والمعدلة  المعاییر  بإستثناء 
 وھي كما یلي:  2020

 
 ). 2020كانون الثاني  1عاییر الدولیة للتقاریر المالیة (یطبق في التعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي في الم -
النسبیة" (یطبق في  8) والمعیار المحاسبي الدولي رقم (1التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ( -  1) "تعریف األھمیة 

 ). 2020كانون الثاني 
 ).2020كانون الثاني  1االعمال" (یطبق في  ) "تعریف3التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( -
المالیة رقم ( - للتقاریر  المالیة رقم (9التعدیالت على المعیار الدولي  ) ومعیار المحاسبة الدولي رقم  7) والمعیار الدولي للتقاریر 

 ) إعادة تشكیل السعر المرجعي للفائدة.39(
حزیران   1(یطبق في  )16ى المعیار الدولي العداد التقاریر المالیة رقم االیجار المتعلقة بفیروس الكورونا (تعدیالت عل امتیازات -

2020.( 
 

 یؤثر على المبالغ أو االفصاحات الواردة في البیانات المالیة. لم ان اتباع المعاییر المعدلة أعاله 
 

 فیما یلي السیاسات المحاسبیة المتبعة:
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة
 والقیاس األولياالعتراف  -

 یتم االعتراف بالذمم المدینة وأدوات الدین بشكل أولي عند نشأتھا.
یتم إثبات جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى بشكل أولي عندما تصبح المؤسسة طرفًا في األحكام التعاقدیة للموجودات  

 او المطلوبات المالیة.
من خالل    یتم قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة بشكل أولي بالقیمة العادلة مضافًا إلیھ لألداة الغیر مصنفة كأداة بالقیمة العادلة 

 بیان األنشطة تكالیف المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائھا أو إصدارھا. 
 

 التصنیف  -
 الموجودات المالیة 

الى المالیة  الموجودات  یتم تصنیف  األولي،  االعتراف  بیان صافي   عند  العادلة من خالل  بالقیمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  موجودات: 
 خالل بیان األنشطة.األصول أو بالقیمة العادلة من 

 

بیان  العادلة من خالل  بالقیمة  یتم تحدیدھا كأداة  التالیین ولم  الشرطین  استوفت  إذا  المطفأة  بالتكلفة  المالیة  الموجودات  قیاس  یتم 
 األنشطة:

 قدیة.إن ھذه الموجودات المالیة محتفظ بھا في نموذج األعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعا
 تكون في تواریخ محددة وھذه التدفقات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

  یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان صافي األصول إذا استوفى الشرطین التالیین ولم یتم تحدیدھا كأداة بالقیمة 
 ة:العادلة من خالل بیان األنشط

أن ھذه الموجودات المالیة محتفظ بھا ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات  
 المالیة.  

 تكون في تواریخ محددة وھذه التدفقات ھي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
تثمار في األسھم غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، فیجوز للمؤسسة مع عدم الحق بالرجوع عن قرارھا اختیار عند االعتراف المبدئي باالس

 عرض التغییرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار في الدخل الشامل. یتم إتخاذ ھذه القرارات لكل استثمار بشكل منفصل.
 یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة االخرى بالقیمة العادلة من خالل بیان األنشطة. 
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 إلغاء االعتراف -
 األصول المالیة   

بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو تقوم   المؤسسةتقوم  
بشكل جوھري بنقل الحقوق لتلقي التدفقات النقدیة التعاقدیة وجمیع مخاطر ومنافع ملكیة الموجودات المالیة في معاملة لطرف اخر.  

ھا بشكل جوھري بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة على الموجودات فیالمؤسسة  أو التي لم تقم  
 المالیة. 

 
یتم االعتراف في بیان األنشطة بالفرق بین القیمة المدرجة للموجودات التي تم الغاء االعتراف فیھا والقیمة المتحصلة للبنك ویتم 

 المتعلقة بتلك الموجودات.  بیان األنشطةعكس الجزء المتراكم في 
 

 المطلوبات المالیة 
 بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا.  المؤسسةتقوم 

 
 تجاریة  الأسس المحاسبة غیر  3-1

ة للربح وشملت الحسابات ما الخاصة بالمؤسسات غیر الھادفاسبة  لك لتتالئم وقواعد المحوذ  مؤسسةالمحاسبیة لل  نظمت السجالت
 یلي:

 
 لقیود تفرضھا الجھات المانحة. ال تخضعوالتي  مؤسسةستخدمھا التصافي الموجودات التي  العام: یمثلالوفر 

 
  ب قیود فرضتھا الجھات المانحة، ببس  دًامحدو  مؤسسةصافي الموجودات والتي یكون استخدامھا من ال  یمثلالتخصیص:  وفر مؤقت  

،  وفقا للشروط التي فرضتھا الجھات المانحة   مؤسسةقوم بھا التوالتي تنتھي مع مرور الوقت أو تتحقق من خالل االجراءات التي  
 وفقاً للشروط التي فرضتھا الجھات المانحة.  مؤسسةبھا ال تقومالتي  والتي تنتھي مع مرور الوقت أو تتحقق من خالل االجراءات

 
القیود التي تفرضھا الجھات :  اإلیرادات یتم تسجیلھا كزیادة في صافي األصول غیر المقیدة ما لم یكن استخدامھا محدودًا بسبب 

محدد أو یتم تحدید الغرض، یتم تصنیف صافي األصول المانحة. عندما تنتھي صالحیة قیود المانحین، أي عندما ینتھي تقیید زمني  
 المقیدة مؤقتًا على أنھا صافي أصول غیر مقیدة ویتم تسجیلھا كأصول صافیة یتم تحریرھا من القیود.

 
 تمثل االستثمار في األصول الثابتة.     استثمار في أصول ثابتة:   

 
 المنح و العقود 3-2

التعھدات التي یعطیھا المانح للمؤسسة دون وجود أیة شروط مسبقة والتي یجب القیام بھا  تعھدات المانحین غیر المشروطة ھي تلك  
 قبل الحصول على المنحة.

 یتم االعتراف بإیرادات المنح من تعھدات المانحین غیر المشروطة كما یلي: 
 روط من المانح. یتم االعتراف بالمنح غیر مقیدة االستخدام أو الوقت كإیراد عند الحصول على تعھد غیر مش

یتم االعتراف بالمنح المقیدة مؤقتاً والمخصصة لتنفیذ غرض معین أو مرتبطة بمرور وقت كإیراد عن تنفیذ ھذا الغرض أو مرور  
 .الزمن المحدد

 المؤجلة  اإلیرادات 3-3
 وفقا للعمر اإلنتاجي لألصل.تظھر المنح المتعلقة بشراء الممتلكات والمعدات كإرادات مؤجلة ویتم االعتراف بالمنح كإیراد 

 

 من جھات مانحة    مستحق  3-4
المستحق من جھات مانحة ھي تعھدات المانحین غیر المشروطة مخصوماً منھ المبالغ التي تم تحصیلھا وأي تعھدات غیر قابلة 

 شروطة غیر محتمل. للتحصیل، یتم تقدیر المبلغ غیر القابل للتحصیل (الشطب) عندما یصبح تحصیل التعھدات الكاملة غیر الم
 

 ومعدات ممتلكات 3-5
تظھر ممتلكات ومعدات بالكلفة التاریخیة بعد تنزیل االستھالك المتراكم وخسائر التدني إن وجدت. تشمل ممتلكات ومعدات الكلفة 

إذ األجل  طویلة  اإلنشائیة  للمشاریع  التمویل  ومصاریف  ومعدات  ممتلكات  مكونات  من  أي  الستبدال  شروط ا  المتكبدة  تحققت 
 االعتراف. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في بیان النشاطات والتغیر في صافي الموجودات عند تحققھا. 
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   باستخدام طریقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما یلي:    یتم احتساب االستھالك

 األعمار اإلنتاجیة   الممتلكات والمعدات
   

7-6 سنوات  أثاث مكتبي   
 سنوات  5-4  أجھزة مكتبیة 

 
 االیجار  عقود 3-6

 كمستأجر المؤسسة 
في تاریخ توقیع العقد، أو في تاریخ اعادة تقییم العقد الذي یحتوي على عناصر اإلیجار، تقوم المؤسسة بتوزیع كامل قیمة العقد على  

قررت فیما یتعلق بعقود االیجار التي تتضمن أرض ومبنى  مكونات العقد بطریقة نسبیة تتماشى مع القیمة. علماً بان المؤسسة قد  
 بان تعامل مكونات العقد كبند واحد.

 

الخاصة بعقد اإلیجار عند بدایة عقد اإلیجار. یتم قیاس حق االستخدام عند المؤسسة  تعترف   بحق استخدام األصل وااللتزامات 
ام عقد االیجار معدلة لدفعات االیجار التي تمت في تاریخ بدایة العقد أو االعتراف األولي بالتكلفة، التي تتضمن القیمة األولیة إللتز

قبلھ، باإلضافة الى اي تكالیف مباشرة أولیة تحققت وأیة تكالیف متوقعة تتعلق بإزالة األصل وأو اعادة األصل الى وضعھ قبل  
 العقد، مطروحاً منھا أثر أیة حوافز إیجار قد تم إستالمھا. 

ك حق استخدام األصل بإستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدایة العقد بإعتبار العمر االنتاجي إما مدة عقد  یتم الحقاً استھال
اإلیجار أوالمتبقي من العمر االنتاجي لألصل المستأجر إیھما أقل. یتم تقدیر العمر االنتاجي لألصل المستأجر بنفس اسس تقدیر  

كما یتم تخفیض قیمة الحق في استخدام األصل بشكل دوري لعكس قیمة التدني (ان وجدت) العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات.  
 ویتم تعدیلھا لعكس أثر التعدیالت على بند اإللتزامات المرتبطة بعقود اإلیجار. 

في تاریخ عقد اإلیجار    یتم قیاس اإللتزامات المرتبطة بعقد اإلیجار عند االعتراف األولي بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر مدفوعة
مخصوماً بإستخدام معدل الفائدة المحدد ضمنیاً في عقد اإلیجار، وإذا لم یكن باإلمكان تحدیده فیتم إستخدام معدل االقتراض المستخدم  

 . المؤسسة. وعادةً یتم استخدام معدل االقتراض المستخدم من قبل المؤسسةمن قبل 
تحلیل قروضھ من مختلف المصادر الخارجیة وإجراء بعض التعدیالت لتعكس شروط  معدل االقتراض من خالل  المؤسسة  تحدد  

 اإلیجار ونوع الموجودات المؤجرة.
 تشمل دفعات اإلیجار المأخوذة بعین االعتبار لغایات احتساب اإللتزامات المتعلقة بعقد اإلیجار ما یلي: 

الدفعات الثابتة والتي تتضمن دفعات ثابتة جوھریة، الدفعات المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو نسبة والتي یتم قیاسھا عند اإلعتراف  -
 المبدئي أخذاً بعین اإلعتبار ھذا المؤشر أو النسبة في تاریخ عقد اإلیجار،  

 المبالغ المتوقع دفعھا یموجب بند ضمان القیمة المتبقیة؛ و  -
  اختیاريعلى ثقة انھا ستقوم بتنفیذ بند خیار الشراء، دفعات اإلیجار عندما یتواجد بند تجدید  المؤسسة  یار الشراء عندما تكون  خ  سعر -

على ثقة انھا لن تقوم باإلنھاء  المؤسسة  النیة بتجدید عقد اإلیجار، والغرامات المتعلقة باإلنھاء المبكر للعقد ما لم تكن  المؤسسة  ولدى  
 المبكر. 

م قیاس االلتزامات المتعلقة بعقود االیجار بناءاً على التكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعال. ویتم إعادة قیاس اإللتزامات یت
عندما یكون ھنالك تغییر على دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة التغیر في مؤشر أو نسبة معینة، وعندما یكون ھنالك تغیر في تقدیرات  

فیما یتعلق بممارسة خیار المؤسسة  یما یتعلق بالقیمة الواجبة الدفع تحت بند ضمان القیمة المتبقیة، أو عندما تتغیر خطة  اإلدارة ف
 الشراء، التجدید او اإلنھاء للعقد

األصل او في    عندما یتم قیاس اإللتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار بھذه الطریقة، یتم تسجیل أثر التعدیالت على بند الحق في استخدام
 اذا ما كانت القیمة الدفتریة للحق في استخدام األصل قد تم اطفاؤھا بالكامل. بیان األنشطةیتم تسجیلھا في 

بعرض حق إستخدام الموجودات ضمن بند الممتلكات والمعدات ویتم عرض اإللتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار ضمن  المؤسسة  قوم  ت
 (األموال المقترضة) في قائمة المركز المالي. اإللتزامات االخرى 
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 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة:
عدم االعتراف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والتزامات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل للبنود التي  المؤسسة  اختارت  

لمدة   إیجار  فترة  تعترف    12لھا  القیمة. حیث  أقل وإیجارات منخفضة  أو  العقود  المؤسسة  شھراً  بھذه  المرتبطة  اإلیجار  بدفعات 
 مدى فترة اإلیجار. كمصاریف تشغیلیة على أساس القسط الثابت على

 كمؤجرالمؤسسة 
 كمؤجر، فإنھ یحدد عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.المؤسسة عندما تكون 

بإجراء تقییم شامل لقائمة ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل إلى حد كبیر جمیع المخاطر والمنافع المؤسسة لتصنیف كل عقد إیجار، تقوم 
إیجار   لم یكن كذلك، فھو عقد  إذا  إیجار تمویلي؛  الحال، فإن عقد اإلیجار ھو عقد  إذا كان ھذا ھو  المرتبطة بملكیة ھذا األصل. 

عتبار مؤشرات معینة مثل ما إذا كان عقد اإلیجار ھو الجزء األكبر من  في عین االالمؤسسة  تشغیلي. كجزء من ھذا التقییم، تأخذ  
 العمر االقتصادي لألصل. 

 
على صافي االستثمار في عقد اإلیجار. تقوم    9متطلبات إلغاء االعتراف والتدني في المعیار الدولي للتقاریر المالیة  المؤسسة  تطبق  

ر المضمونة المتوقعة التي تم استخدامھا في احتساب مبلغ االستثمار اإلجمالي في بإجراء مراجعة دوریة للقیمة المتبقیة غیالمؤسسة 
 اإلیجار.

 منافع الموظفین  مخصص 3-7
 على آخر راتب حیث یتم احتساب المخصص بناءً   یتم التخصیص لتعویض نھایة الخدمة وفقا لقانون العمل الساري في فلسطین،

 مة.  خدسنوات الالموظف مضروباً في عدد  اضاهیتق
 

   المخصصات  3-8
بتاریخ بیان المركز المالي ناشئة عن أحداث (قانونیة أو تعاقدیة)   التزامات  مؤسسةكون على الت یتم االعتراف بالمخصصات عندما  

 ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.  اقتصادیةمحتمل أن ینشأ عنھ تدفق خارج لمنافع  االلتزاماتسابقة وأن تسدید 
 

 وضریبة القیمة المضافةالضرائب  3-9
 غیر خاضعة لضریبة الدخل.  مؤسسةمن تبرعات المانحین وغیرھا من أنشطة ال ایراداتھفإن إ  غیر ھادفة للربح، مؤسسةال
 

 مجیة االبر المصاریف 3-10
  ویتم تخصیص النفقات  النفقات التي یمكن تحدیدھا بشكل موثوق على حسابات البرامج والمشاریع وعلى حسابات إداریة أخرى،تقید  

 دارة. ى أفضل تقدیرات وأحكام لإلال ھي مشتركة بین وظائف عدة استناداً  خرى التياأل
 

 المعامالت بالعمالت األجنبیة 3-11
حویلھا للدوالر على النحو خرى یتم تالمعامالت التي تتم بالعمالت األ  أما   بسجالت محاسبیة بالدوالر االمریكي،  مؤسسةالیحتفظ  
 : التالي

 إلى ما یعادلھا بالدوالر األمریكي بأسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. التي تتم بالعمالت األجنبیة  یتم تحویل المعامالت •

الموجودات والمطلوبات بعمالت غیر الدوالر األمریكي إلى ما یعادلھا بالدوالر األمریكي بسعر الصرف السائد  یتم تحویل أرصدة  •
 في تاریخ البیانات المالیة. أسعار التحویل كانت كما یلي: 

 كانون األول  31كما في   
 2019  2020  العملة
 0.893  0.814  یورو  /دوالر
 8.802  8.564  كرونة سویدیة  /دوالر
 0.762  0.736  الجنیة اإلسترلیني  /دوالر
 3.455  3.209  شیقل /دوالر

 تحسب فروق الصرف الناشئة عن الترجمة في بیان النشاطات.  •
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 المعاییر والتفسیرات الجدیدة وغیر المطبقة بعد  )4
التي   المعاییر والتفسیرات  الجدیدة، والتعدیالت على  المفعول بعد، ولم یتم إن عدد من المعاییر  لم تصبح ساریة  صدرت ولكنھا 

 تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة:

 المعاییر الجدیدة
ة رقم ( الـی اریر الـم دولي للتـق ار اـل أمین (یطبق في  17المعـی اني    1) عقود الـت انون الـث التطبیق المبكر فقط   2023ـك اح ـب ـــم مع الســ

 )).9(للتقاریر المالیة رقم  للشركات التي قامت بتطبیق المعیار الدولي
 

 التعدیالت
الفائدة   - المالیة رقم    –تعدیل أسعار  للتقاریر  الدولي  المعیار  الثانیة (تعدیالت على  الدولي رقم  9المرحلة  المحاسبة  ،  39، ومعیار 

(یطبق    .)16والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ،    4، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    7والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 ) 2021كانون الثاني  1في 

العقود الخاسرة (عقد تكون فیھ التكلفة اإلجمالیة المطلوبة للوفاء بالعقد أعلى من المنفعة االقتصادیة التي یمكن الحصول علیھا منھ)   -
 )2022كانون الثاني  1). (یطبق في 37تكلفة تنفیذ العقد (تعدیالت على معاییر المحاسبة الدولیة رقم 

 ).2022كانون الثاني  1. (یطبق في 2020  – 2018التعدیالت السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -
المحاسبة  - (تعدیالت على معیار   الممتلكات والمعدات  المقصود من  أو  المطلوب  االستخدام  قبل  المتحصل  الممتلكات والمعدات: 

 ).2022كانون الثاني  1) (یطبق في 16م الدولي رق 
  ).2022كانون الثاني  1) (یطبق في 3المرجع إلى اإلطار المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي العداد التقاریر المالیة رقم  -
كانون الثاني    1في    (یطبق )1االلتزامات الى التزامات متداولة أو غیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم    تصنیف -

2023.( 
 ال تتوقع االدارة بأن یكون ھنالك أثر جوھري من اتباع المعاییر اعاله عند التطبیق.

 
 النقد وما في حكمھ )5

 ول  األكانون  31كما في   
 2019  2020  دوالر أمریكي

 1,838   1,224   النقد في الصندوق
 962,098  906,954  حسابات جاریة -النقد لدى البنوك

  908,178  963,936 
 

 خرى أأرصدة مدینة  )6
 كانون األول  31كما في   

 2019  2020  دوالر أمریكي
     

 21,902  14,400  موظفین  ذمم
 1,576  4,833  سلف أنشطة وسفریات 

 1,357  -  أخرى 
  19,233  24,835 
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 ستحق من جھات مانحة   م )7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 دوالر أمریكي

الرصید كما في    
كانون الثاني  1

  فروقات عملة  الشطب  النقد المستلمة  إضافات   2020
  31الرصید كما في 

 2020كانون األول 
            

 1,517,452  15,225  (88,333)   (761,137)  2,152,880  198,817 حكومات النرویج ولوكسمبورج 
 120,000  -  -  (330,000)  450,000   - ھولندا  - برنامج األمم المتحدة االنمائي

 15,489  1,961  (9,006)   (86,121)   -  108,655 منظمة اوكسفام البریطانیة 
 14,222  2,552  -   (24,864)   -  36,534 بلجیكا –منظمة الشفافیة الدولیة 
 -  811  (4,906)   (4,860)   -  8,955 ألمانیا –منظمة الشفافیة الدولیة 

 602,934  58,356  -  (81,773)   626,351  - الوكالة البریطانیة للتنمیة الدولیة 
 352,961  3,229,231  )1,288,755 (  )102,245 (   78,905  2,270,097 
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 مستحق من جھات مانحة (تتمة) 
 

 دوالر أمریكي

الرصید كما في     
كانون الثاني  1

  فروقات عملة  النقد المستلمة  إضافات   2019
كانون   31الرصید كما في 

 2019األول 

 198,817  (14,287)  (1,281,670)  -  1,494,774 حكومات النرویج ولوكسمبورج 
 108,655  (2,152)  (60,800)  159,677  11,930 منظمة اوكسفام البریطانیة 

 36,534  (807)  -  -  37,341 بلجیكا –منظمة الشفافیة الدولیة 
 8,955  (195)  (13,439)  22,589  - ألمانیا –منظمة الشفافیة الدولیة 

 -  -  (150,000)  150,000  - ھولندا  - برنامج األمم المتحدة االنمائي
 -  6,685  (110,840)  104,155  - الوكالة البریطانیة للتنمیة الدولیة 

 -  -  (36,072)  36,072  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 -  -  (26,938)  26,938  - بریطانیا  –منظمة الشفافیة الدولیة 

 1,544,045  499,431  (1,679,759)  (10,756)  352,961 
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 ممتلكات ومعدات، بالصافي )8
 المجموع  أجھزة مكتبیة  أثاث مكتبي دوالر أمریكي

2020:      
      الكلفة: 

 206,343   170,786   35,557  2020الرصید كما في األول من كانون الثاني 
 7,033   7,033  - إضافات 

 (13,982)   (13,982)   - استبعادات 
 199,394    163,837   35,557  2020كانون األول   31الرصید كما في 

      االستھالك المتراكم: 
 190,113  157,490   32,623  2020الرصید كما في األول من كانون الثاني 

 6,976  5,884   1,092  إضافات 
 (13,982)  (13,982)   - استبعادات 

 183,107  149,392   33,715  2020كانون األول   31الرصید كما في 
      

كانون األول  31القیمة الدفتریة، كما في 
2020 1,842  14,445  16,287 

 
  ما زالتأمریکي والتي  دوالر170,379   أصوًال مستھلکة بالکامل بمبلغ وقدره مؤسسةللتتضمن الممتلکات والمعدات المملوکة 

 2020. كانون األول  31تعمل حتی 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعمل  ما زالتأمریکي والتي  دوالر175,578وقدره أصوًال مستھلکة بالکامل بمبلغ  مؤسسةتتضمن الممتلکات والمعدات المملوکة لل
 2019. كانون األول 31حتی 

 
 

 المجموع  أجھزة مكتبیة  أثاث مكتبي دوالر أمریكي
2019:      
      الكلفة: 

  196,479    37,050    159,429  2019الثاني الرصید كما في األول من كانون  
  9,861   1,671   8,190  إضافات 

    -      -      -  استبعادات 
  206,340    38,721    167,619  2019كانون األول   31الرصید كما في 

      االستھالك المتراكم: 
  183,036    31,265    151,771  2019الرصید كما في األول من كانون الثاني 

  7,073    2,483    4,590  إضافات 
    -      -      -  استبعادات 

  190,109    33,748    156,361  2019كانون األول   31الرصید كما في 
      

 16,231  4,973  11,258 2019كانون األول  31القیمة الدفتریة، كما في 
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 حق استخدام أصول مستأجرة / التزامات مقابل عقود تأجیر تشغیلي )9
 

 المستأجرة:  –حق استخدام األصول  -
 عقارات مستأجرة  بالدوالر االمریكي

  2020كانون األول  31
  الكلفة 

 115,742  2020كانون الثاني  1الرصید كما 
 - اإلضافات

 - االستبعادات 
 115,742 2020كانون األول   31الرصید كما في   
  المتراكم  االستھالك  

 28,936  2020كانون الثاني  1الرصید كما 
 27,426 للسنة   االستھالك

 االستبعادات 

 

- 
 56,362 2020كانون األول   31الرصید كما في   

 59,380 2020األول كانون  31صافي القیمة الدفتریة كما في  
 

  بالدوالر االمریكي

   
  2019كانون األول  31

  الكلفة 
 -  2019كانون الثاني  1الرصید كما 

 115,742 ) 16أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
 115,742 الرصید كما في بدایة السنة المعدل 

 - اإلضافات
 - االستبعادات 

 115,742 2019كانون األول   31الرصید كما في   
  المتراكم  االستھالك  

 -  2019كانون الثاني  1الرصید كما 
 28,936 للسنة   االستھالك

 
 - االستبعادات 

 28,936 2019كانون األول   31الرصید كما في   

 
 86,806 2019كانون األول  31صافي القیمة الدفتریة كما في 
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 المستأجرة:  –مقابل حق استخدام األصول  -اإلیجار  التزامات -

 

 %. 9.6اإلیجار باستخدام معدل فائدة  التزاماتتم خصم ** 

 
 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة )10

 األول   كانون 31كما في   
 2019  2020  دوالر أمریكي

 195,344  182,618  ذمم دائنة
 12,274  33,012   شیكات آجلة 

 3,775  -  مصاریف مستحقة 
 2,262  4,060    اتعاب مھنیة مستحقة 

 1,839  9,424  ضریبة على الرواتب وخصم من المصدر 
  229,114  215,494 

 
   منافع الموظفین  مخصص   )11

 

 كما یلي: 2019و 2020عامي  خاللتعویض نھایة الخدمة  على حساب مخصصالحركة لقد كانت  
 األول  كانون 31كما في   

 2019  2020  دوالر أمریكي
 328,882  361,003  الرصید في بدایة السنة  

 57,637  54,183  إضافات خالل السنة 
 (25,516)   (56,269)  دفعات خالل السنة  

 361,003  358,917  الرصید في نھایة السنة 

كانون األول  31كما في    
األمریكيبالدوالر  2020  2019  

    
التزامات اإلیجار المخصومة المدرجة في قائمة المركز المالي في    

كانون األول:    31  
 قصیرة األجل 30,180  27,428
 طویلة األجل 33,208  63,388
 مجموع التزامات اإلیجار المخصومة  63,388  90,816

كانون األول 31للسنة المنتھیة في    
 بالدوالر االمریكي 2020  2019

    
 المبالغ المعترف بھا ضمن بنود قائمة الربح أو الخسارة:    

عقود اإلیجار التزاماتفوائد مقابل  7,532  10,034  
    
 المبالغ المعترف بھا ضمن بنود  قائمة التدفقات النقدیة:    

 إجمالي الدفعات النقدیة مقابل اإلیجارات 27,927   34,960
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12(  ً  منح مقیدة مؤقتا
لمبالغ الزیادة في التبرعات المعلنة عن النفقات یمثل ھذا البند اإلیرادات من المنح المقیدة مؤقتًا والتي یشترط المانحین استعمالھا بمرور وقت محدد أو تحقیق ھدف معین. وتمثل ھذه ا

 األغراض التي حددھا المانحون.  لقد كانت الحركة على المنح المقیدة مؤقتًا خالل السنة كما یلي:التي تم صرفھا لتلبیة 

 دوالر أمریكي

الرصید كما في     
كانون الثاني  1

  إضافات   2020

ایرادات متحققة 
 من المنح  
 ً   المقیدة مؤقتا

إیرادات 
  مؤجلة

فروقات  
  الشطب  عملة

الرصید كما في  
األول كانون  31

2020 
 1,671,159  (88,370)   40,305  (5,232)  (568,989)  2,152,880  140,565 حكومات النرویج ولوكسمبورج 

بلجیكا –منظمة الشفافیة الدولیة   23,421  -  -  -  (9,199)  -  14,222 
 -  (9,650)   3,428   -  (94,700)  -  100,922 منظمة اوكسفام البریطانیة 

ألمانیا –منظمة الشفافیة الدولیة   19,366  -  (17,589)  -   798   (2,575)  - 
ھولندا  –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   150,000  450,000  (448,180)  (1,800)  -  -  150,020 

 524,072  -  50,285   -  (251,910)   626,351  99,346 الوكالة البریطانیة للتنمیة الدولیة 
بریطانیا –منظمة الشفافیة الدولیة   3,303  -   (3,215)  -   (88)  -  - 

 536,923  3,229,231  (1,384,583)  (7,032)  111,377  )100,595 (   2,359,473 
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 ً  (تتمة)  منح مقیدة مؤقتا

 
 (خسائر) فروقات العملة )13

والمستحقات من جھات مانحة وذمم   أرباح أو خسائر فروقات العملة ینتج عن إعادة تقییم الموجودات والمطلوبات النقدیة للمؤسسة بالعمالت األجنبیة (خاصة األرصدة البنكیة
التقلبات في أسعار الصرف مقابل الدوالر األمریكي عن   دائنة ومصاریف مستحقة) إلى الدوالر باستخدام أسعار الصرف السائدة كما بتاریخ بیان المركز المالي. وأسفرت

 على التوالي.  2019و 2020كانون األول  31كما في  دوالر امریكي 5,610ودوالر أمریكي  27,381قدرھا تحقیق خسارة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوالر أمریكي

الرصید كما في     
كانون الثاني  1

  إضافات   2019

ایرادات متحققة 
 من المنح  
 ً   المقیدة مؤقتا

إیرادات 
  مؤجلة

فروقات  
  عملة

الرصید كما في  
كانون األول  31

2019 
 140,565  (12,894)  (8,190)  (1,550,243)  -  1,711,892 حكومات النرویج ولوكسمبورج 

بلجیكا –منظمة الشفافیة الدولیة   34,261  -  (10,086)  -  (754)  23,421 
 100,922  (2,510)  (1,671)  (59,804)  159,677  5,230 منظمة اوكسفام البریطانیة 

ألمانیا –منظمة الشفافیة الدولیة   -  22,589  (3,005)  -  (218)  19,366 
ھولندا  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    -  150,000  -  -  -  150,000 

 99,346  6,870  -  (11,679)  104,155  - الوكالة البریطانیة للتنمیة الدولیة 
بریطانیا  -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    -  36,072  (36,072)  -  -  - 

بریطانیا –منظمة الشفافیة الدولیة   -  26,938  (23,016)  -  (619)  3,303 
 1,751,383  499,431  (1,693,905)  (9,861)  (10,125)  536,923 
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 البرامجمصاریف  )14

 دوالر أمریكي
 

برنامج تعزیز قیم 
النزاھة ونظم 

المسائلة ومبادئ  
المجتمع  الشفافیة في 

 الفلسطیني
 

تعزیز دور  
منظمات 

المجتمع المدني 
في مراقبة أداء  

المؤسسة  
 األمنیة

 
من أجل 

سیاسات مالیة  
 داعمة للتنمیة

 

تمكین الفروع 
الوطنیة لمنظمة 
الشفافیة الدولیة  

في تشجیع  
مكافحة الفساد من  

 خالل التعلیم
 

 تعزیز مشروع
قدرات المؤسسة 

األمنیة في 
المساءلة  
االستدامة 
 والشمولیة 

 
مجموع 

مصاریف 
  البرامج 

مصاریف 
  - أخرى
  أمان 

 مجموع المصاریف 

2020  2019 

 746,086   666,958   -  666,958   120,111   7,536   31,774   1,695   505,842  رواتب ومصاریف متعلقة بھا 

 282,626   287,845  2,114   285,731  34,569   4,702   36,270   1,520   208,670   مطبوعات ومنشورات 
 276,194   234,844  -  234,844  67,258   5,351   8,849   -  153,386   أتعاب خبراء وتدریب 

 102,434   88,038  -  88,038  -  -  11,635   -  76,403   * مصاریف مشاریع
ورشات عمل ومصاریف  

 تدریب  
  4,852  -   53  -   4,560  9,465  -  9,465   79,913 

 77,790   12,893  -  12,893  6,176   -  229   -  6,488   مواصالت وسفر وإقامة 
 49,572   38,094  -  38,094  12,662   -  -  -  25,432  إیجار مكاتب ومعدات وقاعات 

 33,165   25,552  -  25,552  3,264   -  4,174   -  18,114   قرطاسیة ومصاریف مكتبیة
 14,231   11,631  -  11,631  3,309   -  1,717   -  6,605   برید، ھاتف، وانترنت 

 8,124   4,060  -  4,060  -  -  -  -  4,060   اتعاب مھنیة  
 23,770   7,769  452   7,317  -  -  -  -  7,317   أخرى

 1,693,905  1,387,149  2,566  1,384,583  251,909  17,589  94,701  3,215  1,017,169  المجموع 
 

 *یشمل ھذا البند مبالغ تم منحھا لمؤسسات وجمعیات في فلسطین لتنفیذ مشاریع خاصة بالمؤسسة.
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 إیرادات مؤجلة )15

 األول  كانون 31كما في   
 2019  2020  دوالر أمریكي

 13,443   16,231   الرصید في بدایة السنة  
 9,861   7,032   إضافات خالل السنة 

 ) 7,073(  (6,976)    إیرادات مؤجلة متحققة
 16,231  16,287   الرصید في نھایة السنة 

 
 

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة )16
الذین لھم القدرة   أعضاء مجلس االدارة وأعضاء االدارة التنفیذیة والمدراء الرئیسین،تشمل األطراف ذات العالقة المعامالت مع 

 2019و 2020على التأثیر بھا خالل العامي 
 كانون األول 31للسنة المنتھیة في  

 2019  2020 بالدوالر األمریكي
    

 177,423  167,447 دارة العلیا رواتب ومنافع اال
 

 إدارة المخاطر المالیة )17
 لمحة عامة 

 :  للمخاطر التالیة جراء استخدامھا لألدوات المالیة مؤسسةالعرض تت
 

 مخاطر اإلئتمان -
 مخاطر السیولة -
 مخاطر السوق -
 مخاطر الفوائد -

، السیاسات وطرق قیاس وإدارة  مؤسسةاللكل من المخاطر أعاله، أھداف    مؤسسة الیبین ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض  
 لرأس المال. مؤسسةالالمخاطر وإدارة 

 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر 
 . مؤسسةالمخاطر على عاتق إدارة ال ومراقبة إدارةتقع المسؤولیة الكاملة عن إعداد  

   

ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى   مؤسسةواجھھا التللمخاطر معدة لتحدید وتحلیل المخاطر التي    مؤسسةإن سیاسات إدارة ال
 التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتھا لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة. 

 

السوق   الحاصلة في ظروف  التغیرات  لتعكس  المخاطر بصورة دوریة  إدارة  الیتم مراجعة سیاسات وأنظمة  .  مؤسسةوأنشطة 
من خالل التدریب والمعاییر واإلجراءات التي تضعھا اإلدارة إلى تطویر بیئة رقابیة بنائھ ومنظمة بحیث    مؤسسةإدارة التھدف  

 یتفھم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إلیھ. 
 

في إدارة المخاطر    مؤسسةبمراقبة أداء اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام بسیاسات وإجراءات ال  مؤسسةفي ال  یقوم مجلس اإلدارة
 .  مؤسسةقوم بمراجعة مدى كفایة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھ الیكما 

 

 مخاطر اإلئتمان 
بأداة مالیة بالتزاماتھ   مؤسسةالالطرف المتعامل مع  لخسارة مالیة جراء عدم وفاء    مؤسسةالتمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض  

 مدینة أخرى. المانحین وأرصدةمن ذمم مستحقة التعاقدیة وتنتج ھذه المخاطر بشكل رئیسي من النقد لدى البنوك، 
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اإلئتمان كما في تاریخ تمثل القیمة المدرجة للموجودات المالیة القیمة القصوى التي یمكن أن تتعرض لھا الموجودات لمخاطر  
 البیانات المالیة وھي كما یلي:

 كانون األول   31كما في   
 2019  2020  دوالر أمریكي

     
  963,936   908,178    النقد وما في حكمھ

  352,961   2,270,097    مستحق من جھات مانحة
 24,835  19,233   أرصدة مدینة أخرى 

  3,197,508   1,341,732  
 
 مخاطر السیولة  •

  ا د استحقاقھا والمرتبطة بمطلوباتھالمالیة عن  اعلى الوفاء بالتزاماتھ  مؤسسةالإن مخاطر السیولة ھي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة  
للسیولة تكمن في التأكد قدر اإلمكان   المؤسسةالمالیة التي یتم تسویتھا من خالل تقدیم النقد أو موجودات مالیة أخرى. إن إدارة  

حتفظ دائماً بسیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف العادیة واالضطراریة دون  ت  مؤسسةالمن أن  
 . مؤسسةالتحمل خسائر غیر مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة 

ك تغطیة االلتزامات قدر كافي من النقدیة لتغطیة المصاریف التشغیلیة المتوقعة وبما في ذل اعلى أن یتوفر لدیھ مؤسسةالحرص ت
 .  المالیة ولكن دون أن یتضمن ذلك أي تأثیر محتمل لظروف قاسیة من الصعب التنبؤ بھا كالكوارث الطبیعیة

 فیما یلي اإلستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة:
 

2020  
 

 بالدوالر األمریكي
 القیمة

  الدفتریة 
 التدفقات النقدیة
  المتعاقد علیھا 

 
  أقلأشھر أو  6

6 – 12 
  شھر 

 
 أكثر من عام

          
ذمم دائنة ومصاریف 

 -  -  229,114  229,114  229,114 مستحقة 
 -  -  2,359,473  2,359,473  2,359,473 منح مقیدة مؤقتاْ 

 358,917  -  -  358,917  358,917 مخصص منافع الموظفین 
 16,287  -  -  16,287  16,287 إیرادات مؤجلة 

 33,208  -  30,180  63,388  63,388 التزامات عقود االیجار 
 3,027,179  3,027,179  2,618,767  -  408,412 
 

2019  
 

 بالدوالر األمریكي
 القیمة

  الدفتریة 
 التدفقات النقدیة
  المتعاقد علیھا 

 
  أشھر أو أقل 6

6 – 12 
  شھر 

 
 أكثر من عام

            
ومصاریف ذمم دائنة 

 -  -  215,494  215,494  215,494 مستحقة 
 -  -  536,923  536,923  536,923 منح مقیدة مؤقتاْ 

 361,003  -  -  361,003  361,003 مخصص منافع الموظفین 
 16,231  -  -  16,231  16,231 إیرادات مؤجلة 

 63,388  -  27,428  90,816  90,816 التزامات عقود االیجار 
 1,220,467  1,220,467  779,845  -  440,622 

 



 أمان  -االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة 
 رام هللا _ فلسطین  

 
 البیانات المالیةإیضاحات حول 
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 مخاطر السوق  •
إن مخاطر السوق ھي المخاطر التي تنشأ من التغیرات في أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار 

 .  مؤسسةالأدوات الملكیة والتي تؤثر في بیان األنشطة أو في قیمة األدوات المالیة لدى 
لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى تعظیم   مؤسسةالإن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو السیطرة على مدى تعرض  

 العائد.
 

 مخاطر تقلب أسعار الفائدة  •
 مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر أن قیمة أداة المالیة نتیجة للتغیر في أسعار الفائدة في السوق. 

 

 القیمة العادلة  )18
 القیمة العادلة ھیكلة  -

یبین الجدول أدناه تحلیل األدوات المالیة المحددة بالقیمة العادلة حسب طریقة التقییم.  یتم تحدید المستویات المختلفة على النحو 
 التالي: 

    أسعار مدرجة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة :1المستوى 
ویمكن تحدیدھا للموجودات أو المطلوبات، إما بشكل   1مدخالت غیر األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  :  2المستوى  

طة ألدوات مشابھة، أو باستخدام األسعار المعلنة في سوق نش .مباشر مثل (األسعار) وبشكل غیر مباشر (مشتقة من األسعار)
 أسالیب تقییم تتوفر فیھا مدخالت ھامة یمكن تحدیدھا بشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل معلومات السوق.

مدخالت للموجودات أو للمطلوبات لیست على أساس بیانات السوق الممكن تحدیدھا (مدخالت لیس من الممكن  :  3المستوى  
 تحدیدھا). 

 

 الموجودات والمطلوبات التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  
أن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة أدناه تقارب قیمتھا العادلة   مؤسسةالباستثناء الجدول التالي، تعتقد إدارة  

 نتیجة الستحقاق ھذه الموجودات والمطلوبات على المدى القصیر. 
 القیمة العادلة   

 ) 3المستوى ( ) 2( المستوى ) 1( المستوى القیمة الدفتریة   بالدوالر األمریكي
      2020األول كانون   31

 - - 908,178   908,178   النقد وما في حكمھ
 - 2,270,097 - 2,270,097 مستحق من جھات مانحة  

 - 19,233  - 19,233  أرصدة مدینة أخرى 
 - 229,114 - 229,114 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة 

 - 2,359,473 - 2,359,473 منح مقیدة مؤقتاْ 
 - 358,917 - 358,917 مخصص منافع الموظفین 

 - 16,287 - 16,287 إیرادات مؤجلة 
 - 63,388 - 63,388 التزامات عقود االیجار 

     2019كانون األول  31
 - -  963,936   963,936  النقد وما في حكمھ

 -  352,961  -  352,961  مستحق من جھات مانحة  
 -  24,835  -  24,835  أرصدة مدینة أخرى 

 - 215,494 - 215,494 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة 
  536,923 - 536,923 منح مقیدة مؤقتاْ 

  361,003 - 361,003 مخصص منافع الموظفین 
 - 16,231 - 16,231 إیرادات مؤجلة 

 - 90,816 - 90,816 التزامات عقود االیجار 
 

 ، منحنى العائد، ھوامش االئتمان.للموجودات والمطلوبات المالیة على أساس أسعار الفائدة  2قد تم تحدید القیم العادلة للمستوى  
العادلة نتیجة الستحقاق ھذه السندات على المدى القصیر تعتقد اإلدارة بأن القیمة الدفتریة لھذه الموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمتھا  

 .العامتسعیر أسعار الفائدة خالل  أو إعادة
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