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  األمناءإلى مجلس  المستقلين تقرير مدققي الحسابات
 أمان -المساءلة جل النزاهة و أمن االئتالف 

 
نائمددة المركددز والتددي تتكددون مددن  أمددان -المسدداءلة مددن أجددل النزاهددة و ئددتالف اال لمؤسسددة لقددد دنقنددا القددوائم الماليددة المرفقددة

ة التدددفقات النقديدد نائمددةالتغيددر فددي  ددافي الموجددودات و النشدداتات و  نائمددة، و 3131كددانون األول  13 كمددا فددي المددالي
 .األخرى اإليضاحية والمعلوماتوملخص ألهم السياسات المحاسبية  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ

 مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
باإلضدافة لمعدايير التقدارير الماليدة الدوليدة،  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها ب ورة عادلة وفقدا  

ال أو خالية من األختاء الجوهرية سواء الناتجة عدن احتيد ئم ماليةنواإلعداد  ة الضروريإلى تحديد نظام الرنابة الداخلي
 .ختأ

 مسؤولية مدققي الحسابات
للمعددايير الدوليددة  إلددى تدددنيقنا.  لقددد نمنددا بتدددنيقنا وفقددا   إن مسددؤوليتنا هددي إبددداء الددرأي حددول هددذه القددوائم الماليددة اسددتنادا  

د هذه المعايير االلتزام بقواعدد السدلوك المهندي وتختديت وتنأيدذ أعمدال التددنيق للح دول علدى تأكيدمنا للتدنيق، وتتتلب 
 معقول بأن القوائم المالية خالية من األختاء الجوهرية.

 

ختيدار االدواردة فدي القدوائم الماليدة. إن دلدة مؤيددة للمبدالغ واإليضداحات أللح دول علدى  بدججراءاتنيق القيدام يتضمن التدد
واء وائم الماليدة سدلى اجتهاد مدنق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاتر األختاء الجوهرية في القدإتلك اإلجراءات يستند 

 للمنشدأة ةاإلعتبدار نظدام الرنابدة الداخليدعندد تقيديم مددنق الحسدابات للمخداتر يأخدذ فدي و الختدأ. أ االحتيالالناتجة عن 
تدددنيق مالئمددة للظددروف ولددي  بهدددف  عددداد وعددرق القددوائم الماليددة ب ددورة عادلددة وذلددك لت ددميم إجددراءاتجال ددلة ب يذ
يتضدمن التددنيق كدذلك تقيديم مالءمدة السياسدات المحاسدبية   .للمنشدأة ةالرنابدة الداخليدبداء رأي حول مدى فعاليدة نظدام إ

 لى تقييم العرق العام للقوائم المالية.  إضافة إمحاسبية التي نامت بها اإلدارة، المتبقة ومعقولية التقديرات ال
 

 إلبداء الرأي. ساسا  أ لنا عليها كافية ومالئمة وتوفر دلة التدنيق التي حأن إفي اعتقادنا 

 الـــرأي
كدانون األول  13كمدا فدي  مدانأل المدالي في رأينا، إن القوائم المالية ُتظهر بعدالة، مدن كافدة الندواحي الجوهريدة، المركدز

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية. اوتدفقاته اونتائج نشاتاته 3131
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 جزءا  من هذه القوائم المالية 31إلى  3اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 3 

 أمان -المساءلة من أجل النزاهة و االئتالف 

 قائمة المركز المالي
 3131 كانون األول 13كما في 

 

 
    3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 475775  35.55.  1  ممتلكات ومعدات

    .35.55  475775 

       متداولة موجودات

 1345133  3517751.5  4  مستحق من جهات مانحة
 315111  115.35  .  موجودات متداولة أخرى

 5115714  7115331    معادلالنقد النقد و ال

    1534.5113  357455141 

 357515137  153575411    مجموع الموجودات

       صافي الموجودات والمطلوبات
       صافي الموجودات 

 115.14  175131     افي الموجودات غير المقيدة 
 115.14  175131    مجموع صافي الموجودات  

       
       مطلوبات غير متداولة

 35111.  5311..  1  إيرادات مؤجلة

 3375535  3115334  7  مخ ص تعويق نهاية الخدمة

    33.5133  3755357 

       مطلوبات متداولة
 3135115  3135531  1  ذمم دائنة ومستحقات

 351775337  351115344  5  منح مقيدة مؤنتا  

    3553.5173  35.715551 
 357.15351  153115114    مجموع المطلوبات

 357515137  153575411    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 

 



 جزءا  من هذه القوائم المالية 31إلى  3اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 3 

 
 أمان -جل النزاهة والمساءلة من أاالئتالف 

 والتغير في صافي الموجوداتالنشاطات  قائمة
 3131كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 
 

      
   3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 
      اإليرادات 
 351.35.41  351355151  5 إيرادات متحققة من منح مقيدة مؤنتا   
 335.11  315173  6 إيرادات مؤجلة متحققة  

 15155.  3351.1  01 غير مقيدةإيرادات  

 -  315311   فرونات عملة 
 ..3543353  3511.5.33   مجموع اإليرادات 
      
      المصاريف  
 351.35.41  351355151  33 م اريف المشاريع 
 345131  315173  3 استهالك ممتلكات ومعدات 
 3151.3  15575  33 م اريف أخرى 

 351545331  351.75141   مجموع المصاريف 
      

 315513  315413   في صافي الموجودات  الزيادة
 335113  115.14    افي الموجودات في بداية السنة 

 115.14  175131   صافي الموجودات في نهاية السنة 

 
  

 



 

 زءا  من هذه القوائم الماليةج 31إلى  3اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 1 

 أمان -المساءلة زاهة و من أجل الناالئتالف 

 التدفقات النقدية قائمة
 3131كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 

 
   3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

      أنشطة التشغيل
 315513  315413   في  افي الموجودات  الزيادة
      

      تعديالت : 

 345131  315173   ممتلكات ومعدات ستهالكا

 415374  415417   م روف تعويق نهاية الخدمة

 5511.  -   منح معدومة
 (335.11)  (315173)   إيرادات مؤجلة متحققة 

   115515  7.5415 
      

 1115711  (35.115141)   مستحق من جهات مانحة

 .1531  (35311)   موجودات متداولة أخرى

 355117  335353   إيرادات مؤجلة

 (4451.3.)  351115137   منح مقيدة مؤنتا  
 715411  1151.5   ذمم دائنة ومستحقات

 (355113)  (15353)   دفعات تعويق ترك الخدمة

 .335511  (3415351)   أنشطة التشغيل)المستخدم في( من النقد  صافي

      

      االستثمارأنشطة 

 (355117)  (335353)   شراء ممتلكات ومعدات

 (355117)  (335353)   االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 

      

 3115.51  (3115413)   في النقد والنقد المعادل )النقص( الزيادة

 7115311  5115714   النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 5115714  7115331   النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 أمان -اجل النزاهة و المساءلة من االئتالف 

 قوائم الماليةإيضاحات حول ال
 3131كانون األول  13كما في 

 عـام .1
 بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في 3111النزاهة والمساءلة )أمان( عام  تأس  االئتالف من أجل

 بتاريخدى وزارة الداخلية الألستينية في رام اهلل ل سجلت أمان رسميا   نراتية وحقوق اإلنسان.و مجال الديم

 ..RA-33314-.1 تحت رنمغير هادفة للربح  كجمعية 3114 شبات 5
في النظام  النزاهة والمساءلةتحسين و  تعزيز من خالل ال الح الحكملى إ للو ول اإلسهام فيأمان  تتمثل رسالة

      .الألستينيالمجتمع  نتاعات جميع في وكذلك السياسي

ساءة  الأساد وخ ائص مظاهرإلي تحديد  تهدف أمان على  هونتائج هأسباباستق اء و األموال العامة  استخداموا 
مناسبة في المجاالت التشريعية والقضائية واإلدارية والمالية في  اتآلي وانتراح، وتحديد الوتنية الألستينية السلتة

الوة على ذلك، تهدف أمان إلى رفع مستوى الوعي عساد وتحقيق الشأافية والمساءلة. مختلف القتاعات لمكافحة الأ
ر الأساد وآثاره المدمرة، وتعزيز دور مؤسسات الرنابة بما في ذلك تامخالمجتمع الألستيني فيما يتعلق بأفراد العام بين 

والعمل بشكل وثيق مع المجل   وأنظمهنتراح مشاريع نوانين عي الألستيني والمجتمع المدني، واالمجل  التشري
 لتشريعي الألستيني.ا

 .3134 آذار 4تاريخ ب مناءاألمن نبل مجل   3131كانون األول  13كما في  ألمان قوائم الماليةال إنرارتم 

  قوائم الماليةس إعداد الأس   1.1
 .معايير المحاسبة الدولية مجل تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية ال ادرة عن 

 م إعداد القوائم المالية وفقا  لمبدأ الكلأة التاريخية.ت
 .مانبالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األسا  أل قوائم الماليةالوعرق تم إعداد 

 التغيرات في السياسات المحاسبية    1.1
امها إلعدداد القدوائم الماليدة متابقدة لتلدك التدي تدم اسدتخد ألمدانإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعدداد القدوائم الماليدة 

 .للسنة السابقة
تم إ دار العديد من المعايير والتأسيرات والتي ال تزال غير نافذة المأعول. تعتقد إدارة أمان بأن هذه المعايير 

 .أمانوالتأسيرات الجديدة لن يكون لتتبيقها أثر جوهري على اإليضاحات أو المركز المالي أو نشاتات 

 م السياسات المحاسبيةملخص أله   2.1
 

 إيرادات المنح 

 أمداندون وجود أية شدروت مسدبقة علدى  ألمانتعهدات التي يعتيها المانح تعهدات المانحين غير المشروتة هي تلك ال
 القيام بها للح ول على هذه المنحة.

 يتم االعتراف بجيرادات المنح من تعهدات المانحين غير المشروتة كما يلي:
ح دول علدى تعهدد غيدر مشدروت العندد كدجيراد  أو الوندت معدين بهددف بدالمنح غيدر مقيددة االسدتخداميتم االعتراف  –

 من المانح. 

عندد تنأيدذ كدجيراد  محددد أو مرتبتدة بمدرور وندت معدين هدفيتم االعتراف بالمنح المقيدة مؤنتا  والمخ  ة لتنأيذ  –
 . أو مرور الزمن المحدد هذا الغرق



 . 

 
 اإليرادات المؤجلة

لممتلكددات والمعدددات التددي تددم الح ددول عليهددا دون مقابددل كددجيرادات مؤجلددة بالقيمددة العادلددة ويددتم اإلعتددراف بهددا تسددجل ا
 للممتلكدداتكددجيرادات فددي نائمددة النشدداتات والتغيددر فددي  ددافي الموجددودات بشددكل منددتظم وفقددا  للعمددر اإلنتدداجي المتونددع 

 والمعدات.

 تحقق المصاريف
 ا  لمبدأ االستحقاق.وفق عند حدوثها يتم نيد الم اريف

 تدني الموجودات المالية
مالي محدد. إذا وجد  أ ليتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني 

 .مثل هذا الدليل، فجنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن نائمة النشاتات والتغير في  افي الموجودات

 معادلوالنقد الالنقد 

تسددتحق خددالل فتددرة  التددي ودائددع ن دديرة األجددلالو النقددد ألغددراق نائمددة التدددفقات النقديددة، يتكددون النقددد والنقددد المعددادل مددن 
 ثالثة شهور أو أنل.

 المستحق من جهات مانحة
لددة تظهددر المسددتحقات مددن جهددات مانحددة بقيمددة التعهددد غيددر المشددروت بعددد تنزيددل المبددالغ المسددتلمة والتعهدددات غيددر القاب

يل كامدل مبلدغ التعهدد غيدر للتح يل. يدتم تقددير التعهددات غيدر القابلدة للتح ديل عنددما ي دبح مدن غيدر المدرجح تح د
 .المشروت

 الممتلكات والمعدات
خسددائر التدددني المتراكمددة إن وجدددت. تشددمل كلأددة بعددد تنزيددل االسددتهالك المتددراكم و  بالكلأددة والمعدددات الممتلكدداتتظهددر 

وم ددداريف التمويدددل للمشددداريع  والمعددددات الممتلكددداتالمتكبددددة السدددتبدال أي مدددن مكوندددات كلأدددة ال والمعددددات الممتلكدددات
نائمدة النشداتات والتغيدر فدي اإلنشائية تويلة األجل إذا تحققت شروت االعتدراف. يدتم إثبدات جميدع النأقدات األخدرى فدي 

لثابت وفقا  للعمر اإلنتاجي المتونع كمدا يتم احتساب االستهالك باستخدام تريقة القست ا .عند تحققها  افي الموجودات
 :يلي

العمر اإلنتاجي  
 (سنوات)

 7-1 مكتبي  أثاث
 .-4 أجهزة مكتبية

وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منأعة  والمعدات بند من الممتلكات أييتم شتب 
أي ربح أو خسارة ناتجة عن شتب األ ل، والذي  انت ادية متونعة من استخدام األ ل أو التخلص منه. يتم نيد

نائمة النشاتات والتغير في  افي يمثل الأرق بين العائد من التخلص و افي القيمة الدفترية لأل ل، في 
 .الموجودات

زم إن ل تتم مراجعة القيم المتبقية لأل ول واألعمار اإلنتاجية وترق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا  
 األمر. 

 ضريبة الدخل 
 لضريبة الدخل. ةغير خاضع اهوفقا  لذلك فجنمؤسسة غير هادفة للربح،  أمان

 ذمم دائنة ومستحقات
يدتم إثبدات المتلوبدات للمبددالغ مسدتحقة السدداد فدي المسددتقبل مقابدل البضدائع أو الخددمات المسددتلمة سدواء تمدت أو لدم تددتم 

 المتالبة بها من نبل المورد.
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 تقديرات األسس وال
فتراضدات محاسدبية ويتتلدب  إن إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية يتتلب اسدتخدام عددة تقدديرات وا 

بمراجعددة  أمددان. تقددوم إدارة مددانذلددك أيضددا نيددام اإلدارة باسددتخدام عدددة اجتهددادات خددالل تتبيددق السياسددات المحاسددبية أل
واجتهاداتهددا بشددكل مسددتمر بندداء  علددى المعلومددات المتددوفرة وخبراتهددا السددابقة. نظددرا  السددتخدام هددذه  وافتراضدداتهاتقددديراتها 

 التقديرات، ند تختلف النتائج الأعلية عن التقديرات
 :ت بها أمانفيما يلي تأا يل االجتهادات الجوهرية التي نام

 

 لأل ول الملموسة وغير الملموسة  اإلنتاجيةاألعمار 
بجعدادة تقددير األعمدار اإلنتاجيدة لأل دول الملموسدة وغيدر الملموسدة وتقدوم بتعدديلها، إن لدزم األمدر، فددي  أمدانتقدوم إدارة 

 نهاية كل سنة مالية.
 

 العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الددوالر األمريكدي وفقدا  ألسدعار 

سددائدة فددي تدداريخ المعاملددة. يددتم تحويددل الموجددودات والمتلوبددات النقديددة وتلددك التددي تسددتحق القددبق أو الدددفع ال ددرف ال
. تظهدر القدوائم الماليدةبالعمالت األخرى في نهاية السدنة إلدى الددوالر األمريكدي وفقدا  ألسدعار ال درف السدائدة فدي تداريخ 

 لتغير في  افي الموجودات.فرونات التحويل من ربح أو خسارة في نائمة النشاتات وا

 ممتلكات ومعدات  .2
 يشمل هذا البند ما يلي:

 
 أثاث

  مكتبي 
 أجهزة

  مكتبية 
 

 المجموع
 دوالر أمدريكي  دوالر أمدريكي  دوالر أمدريكي 

      الكلفة
 3415431  .333537  135343 3131الر يد في أول كانون الثاني 

 335353  375141  45.41 إضافات
 31.5117  3355531  1.5115 3131كانون األول  13في  الر يد

      
      اإلستهالك المتراكم

 5.5117  775114  315111 3131الر يد في أول كانون الثاني 

 315173  3.5311  15373 االستهالك للسنة
 3345111  535414  335.74 3131كانون األول  13الر يد في 

      

      ريةصافي القيمة الدفت
 35.55.  175414  .34533 3131كانون األول  13كما في 
 475775  145543  335111 3133كانون األول  13كما في 
 

  735173 مبلغ أمانبلغت نيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي مازالت مستخدمة في عمليات 
 على التوالي. 3133و 3131كانون األول  13كما في دوالر أمريكي  135471و
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 مستحق من جهات مانحة  .4
 ر يد 

  اضافات  أول السنة
 النقد 
 المستلم

 منح 
 معدومة 

 فرونات 
  العملة

 ر يد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 355115713  (75311)  -  (.7745.4)  354335111  3715554 جولوكسمبور ا النرويج وهولند اتحكوم

 3545111  315111  -  (3335141)  37.5133  ..33351 منظمة الشأافية الدولية
 -  -  (345451)  (75754)  -  335353 المستقبل مؤسسة

 -  -  -  (415143)  -  415143 مؤسسة نزاهة
 3115711  .3.531  -  -  -  3.15131 المأوضية االوروبية

 .1551  -  -  (315313)  115111  - مجل  الثقافي البريتاني
 -  -  -  (157.1.)  157.1.  - برنامج األمم المتحدة االنمائي

 1345133  351715411  (353345373)  (345451)  315111  3517751.5 
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 موجودات متداولة أخرى .5
 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 315111  345111 ريف مدفوعة مقدما  م ا

 315411  15.13 ذمم موظأين

 15513  75.53 أخرى ذمم

 115.35  315111 

 إيرادات مؤجلة .6
 فيما يلي ملخص الحركة على اإليرادات المؤجلة خالل السنة: 

 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 145115  35111. ر يد بداية السنة

 355117  335353 (5اح إضافات )إيض

 (335.11)  (315173) إيرادات مؤجلة متحققة 
 35111.  5311.. ر يد نهاية السنة

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .7
 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخ ص تعويق نهاية الخدمة خالل السنة:

 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3115717  3375535 ر يد بداية السنة

 415374  415417 اإلضافات خالل السنة

 (355113)  (15353) المبالغ المدفوعة خالل السنة

 3375535  3115334 ر يد نهاية السنة

 ذمم دائنة ومستحقات .8
 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 735514  3355414 شيكات آجلة

 145373  115144 مستحق لموردين
 713  335314  مستحقة م اريف 

 357.5  15.11 ضريبة رواتب مستحقة

 315311  15111 أتعاب مهنية مستحقة
 175417  - رواتب مستحقة

 315111  - خ ص نضايا مقامةم

 3135531  3135115 
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 منح مقيدة مؤقتًا  .9
تشمل المنح  .منح والمبلغ الم روف من كل منحةتمثل الأرق بين إجمالي مبلغ الو انحين استعمالها بتحقيق هدف معين والتي يشترت الم ا  يمثل هذا البند اإليرادات غير المتحققة من المنح المقيدة مؤنت

 : على ما يلي 3131كانون األول  13المقيدة مؤنتا  كما في 

 
 ر يد

  اإلضافات  بداية السنة

إيرادات متحققة 
من منح مقيدة 

 مؤنتا  

 
 إيرادات 
 مؤجلة

 
 منح

 معدومة 

 ول إلىمح 
غير منح 

 مقيدة

 
 فرونات
  العملة

 ر يد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 353.45713  (375443)  -  -  (...15)  (1115315)  354335111  145.37. جولوكسمبور ا النرويج وهولند اتحكوم

 3715341  75151  (335)  -  (315133)  (1315134)  37.5133  4135.51 منظمة الشأافية الدولية

 -  -  -  (315331)  -  -  -  315331 المستقبل مؤسسة

 3.15351  3153.1  -  -  (35174)  (135145)  -  1315711 المأوضية االوروبية

 -  515  -  -  -  (445551)  -  445134 مؤسسة نزاهة

 -  -  (15141)  -  (355.1)  (345111)  115111  - مركز الثقافي البريتاني

 -  -  (171)  -  -  (15177.)  157.1.  - برنامج األمم المتحدة االنمائي

 351775337  351715411  (351355151)  (335353)  (315331)  (15..1)  35311  351115344 
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 ير مقيدةغإيرادات  .11

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 35113.  1..15 (5محول من منح مقيدة مؤنتا )إيضاح 
 5111.  75111 إيرادات غير مقيدة أخرى

 3351.1  .15155 
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   المشاريع مصاريف .11
 

 

برنامج تعزيز نيم 
النزاهة ونظم 

المساءلة ومبادئ 
الشأافية في 

  الألستيني جتمع الم

 المجتمع ندرة

 في واالفراد المدني

 زيادة على التأثير

 مؤسسات استجابة

  ومساءلتها الدولة
 النزاهة من 
  اجل الأقراء

 من الأساد مكافحة

 المعلومات خالل

  الأعال والتشبيك

 الشفافية منظمة برنامج
 الشرق لمنطقة الدولية
 :افريقيا وشمال االوسط
 تمؤسسا قدرات تمكين
 الصعيد على المدني المجتمع

 وبناء والتنظيمي المؤسسي
 في الفساد لمكافحة الشبكات
 االوسط الشرق منطقة

 افريقيا وشمال

 

دراسة نظام النزاهة 
 الوتني

 

 تجاوب  دورك تحكي

 

توعية المجتمع 
الألستيني بدور هيئة 

مكافحة الأساد 
والمنظمات االهلية في 

 مكافحة الأساد

   

 

 
 رويجالن اتحكوم

  جا ولوكسمبور وهولند 

 المأوضية 

  األوروبية
 مؤسسة

  نزاهة 
 منظمة الشأافية

  الدولية 
 منظمة الشأافية

 الدولية 
 منظمة الشأافية 

 الدولية 

 منظمة الشأافية 
  الدولية 

مركز الثقافي 
 البريتاني

برنامج االمم المتحدة  
 االنمائي

  المجموع 
3131 

 المجموع 
  3133  

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  مريكيدوالر أ 
 5511..4  4155.11  45113  335331  -  .31574  .11513  115311  45413  .41511  3175311 رواتب وم اريف متعلقة بها

 3115143  3115411  -  -  -  -  -  315.11  -  -  135511 م اريف مشاريع
 .41537  415417  141  35.13  -  35351  5131.  35557  131  .1513  345314 مخ ص تعويق نهاية الخدمة

 3315111  .314537  15131  -  -  315131  315315  315711  3351.1  15.11  3355411 أتعاب خبراء وتدريب
 3.5547  .11574  537  354  13  151  335571  35377  .3515  ..  3554.4  مكتب ومستلزماتنرتاسية 

 315153  55311  -  -  -  -  15111  -  -  35111  - أتعاب مهنية
 1551.7  135433  -  -  -  -  -  -  35433  -  115111 إيجار مكاتب ومعدات وناعات

 1.5114  745111  45111  311  _  3.1  751.1  45151  .5.7.  15.13  445337 ف تدريبوم اري ورشات عمل
 115534  455147  35175  741  313  4  3.5.14  35.33  45131  .1513  335731 موا الت وتنقالت 
 3335443  3145144  415434  371  335111  -  355571  5.11.  3.5315  55131  3.15351 متبوعات ومنشورات
نترنت  335117  375131  311  -  -  .3  75177  137  -  341  55171 بريد وهاتف وا 

 315.33  15141  -  -  -  5  35415  13  331  31  35133 أخرى
 351.35.41  351355151  15177.  345111  .33514  415144  3735411  5151.5  445551  135145  1115315 المجموع
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 ريف أخرىمصا .11

 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 -  75713 إداريةم اريف 

 315113  - فرونات عملة

 5511.  35371 منح معدومة
 13  - أخرى

 15575  3151.3 

 معامالت مع جهات ذات عالقة .12
 مع اإلدارة العليا: يمثل هذا البند المعامالت

 3131  3133 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    تعويضات اإلدارة العليا:

 715111  715511  ريف المتعلقة بهاح ة اإلدارة العليا من الرواتب والم ا
 15111  .1573  ح ة اإلدارة العليا من تعويق نهاية الخدمة

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .14
والمسدتحق مدن  والنقدد المعدادل نقددالالموجودات المالية مدن  تتألفتتألف األدوات المالية من موجودات ومتلوبات مالية. 

والمدنح المقيددة  ومسدتحقات ذمدم دائندةتتكدون المتلوبدات الماليدة مدن  .تداولة األخدرىمال وبعق الموجودات جهات مانحة
 .مؤنتا

 القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن نيمتها الدفترية.ال تختلف 

 إدارة المخاطر .15
 مخاطر السيولة

 بات المتداولة وتمويل أنشتة التشغيل.من مخاتر السيولة من خالل االحتأاظ بالنقد الكافي لتسديد المتلو  أمانحد ت
 يتم تمويلها من عدة مانحين. أمانكما أن أنشتة 

 تستحق معظم متلوبات أمان خالل فترة تقل عن ثالثة شهور.

3115  3133  
  ريكيدوالر أم  دوالر أمريكي

 تعويضات اإلدارة العليا:   

 ح ة اإلدارة العليا من الرواتب والم اريف المتعلقة بها ي  73،111
 ح ة اإلدارة العليا من تعويق نهاية الخدمة   1،147
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 األجنبية  مخاطر العمالت

على يمثل الجدول التالي مدى حساسية نائمة النشاتات والتغير في  افي الموجودات للتغيرات الممكنة المعقولة 
إن أثر النقص  مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. العمالت األجنبية رف الدوالر االمريكي مقابل  أسعار

 ومعاك  ألثر الزيادة المبينة أدناه: مساو    رف العمالت األجنبيةالمتونع في أسعار 

1112 

في سعر  التغير
مقابل  ال رف

  الدوالر األمريكي

األثر على نائمة 
النشاتات والتغير في 
  افي الموجودات

 دوالر أمريكي  % 
 5351.  +. وحدة النقد األوروبية )يورو(

(7.7)  +.  الشيقل اإلسرائيلي  

(35155)  +. النرويجي الكرون  

    

1111    

 5531.  +. وحدة النقد األوروبية )يورو(

 331  +. الجنيه اإلسترليني

(15.31)  +. النرويجي الكرون  

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  .16
في فلستين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالنت ادي في المنتقة يزيد من ختر ممارسة  اأنشتته أمانمار  ت

 .اهوند يؤثر سلبا  على أدائ األنشتته أمان
 


