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

 
كمةا  قائمةة المركةز المةاليوالتةي تتكةون مةن  أمةان -المسةاءلة ن أجةل النزاهةة و مةاالئةتالف  لمؤسسةة لقد دققنا القوائم المالية المرفقة

ة للسةنة المنتييةة فةي  لة  التةدفقات النقدية قائمةةالتغيةر فةي فةافي الموجةودات و النشةااات و  قائمةة، و 2015كةانون األول  31 فةي
 .األخرى اإليضاحية والمعلوماتوملخص ألهم السياسات المحاسبية  التاريخ

 اإلدارة عن القوائم المالية مسؤولية
باإلضةافة إلةت تحديةد لمعايير التقارير المالية الدولية،  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ه ه القوائم المالية وعرضيا بفورة عادلة وفقا  

 .أخالية من األخااء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو خا ئم ماليةقواإلعداد  ة الضرورينظام الرقابة الداخلي

 مسؤولية مدققي الحسابات
للمعةايير الدوليةة للتةدقيو، وتتالة   لقد قمنا بتدقيقنا وفقةا  إلت تدقيقنا.  إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول ه ه القوائم المالية استنادا  

أن القةةوائم الماليةةة هةة ه المعةةايير االلتةةزام بقواعةةد السةةلو  المينةةي وتخاةةيا وتنقيةة  أعمةةال التةةدقيو للحفةةول علةةت تأكيةةد معقةةول بةةمنةا 
 خالية من األخااء الجوهرية.

 

ختيةةةار تلةةة  االةةةواردة فةةةي القةةةوائم الماليةةةة. إن دلةةةة مؤيةةةدة للمبةةةالغ واإليضةةةاحات أللحفةةةول علةةةت  بةةةاجراءاتقيو القيةةةام يتضةةةمن التةةةد
واء الناتجةة عةن ليةة سةلت اجتياد مدقو الحسابات بمةا فةي  لة  تقيةيم مخةاار األخاةاء الجوهريةة فةي القةوائم الماإاإلجراءات يستند 

عةةداد االفةةلة ب ي  للمنشةةأة ةاإلعتبةةار نظةةام الرقابةةة الداخليةةعنةةد تقيةةيم مةةدقو الحسةةابات للمخةةاار يأخةة  فةةي و الخاةةأ. أ االحتيةةال
بةةداء رأي حةةول مةةدى فعاليةةة إتةةدقيو مالئمةةة للظةةروف ولةةي  بيةةدف  وعةةرا القةةوائم الماليةةة بفةةورة عادلةةة و لةة  لتفةةميم إجةةراءات

محاسةبية يتضةمن التةدقيو كة ل  تقيةيم مالءمةة السياسةات المحاسةبية المابقةة ومعقوليةة التقةديرات ال  .للمنشأة ةلداخلينظام الرقابة ا
 لت تقييم العرا العام للقوائم المالية.إضافة إالتي قامت بيا اإلدارة، 

 

 رأي.إلبداء ال ساسا  أفلنا علييا كافية ومالئمة وتوفر دلة التدقيو التي حأن إفي اعتقادنا 

 الـــرأي
 2015كةةانون األول  31كمةةا فةةي  مةةانأل المةةالي فةةي رأينةةا، إن القةةوائم الماليةةة تاظيةةر بعدالةةة، مةةن كافةةة النةةواحي الجوهريةةة، المركةةز

 النقدية للسنة المنتيية في  ل  التاريخ وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية. اوتدفقاتي اونتائج نشاااتي

 

   األوسطالشرق  –إرنست ويونغ 

 206/2012رخفة رقم 
 

 
 

 
 

 2016نيسان  7
 فلساين  –رام اهلل 

  



 

 جزءا  من ه ه القوائم المالية 16إلت  1المرفقة من  اإليضاحات تعتبر
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 أمان -المساءلة من أجل النزاهة و االئتالف 

 قائمة المركز المالي
 2015 كانون األول 31كما في 

 
    2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 42.403  29.161  3  كات ومعداتممتل
    29.161  42.403 

       متداولة موجودات

 1.350.638  533.235  4  مستحو من جيات مانحة

 36.436  52.265  5  موجودات متداولة أخرى

 672.797  567.461    معادلالنقد النقد و ال

    1.152.961  2.059.871 

 2.102.274  1.182.122    مجموع الموجودات

       صافي الموجودات والمطلوبات
       صافي الموجودات 

 128.384  131.194    فافي الموجودات غير المقيدة 

 128.384  131.194    مجموع صافي الموجودات  

       
       مطلوبات غير متداولة

 42.403  29.161  6  إيرادات مؤجلة

 170.754  191.937  7  مخفص تعويا نياية الخدمة

    221.098  213.157 

       مطلوبات متداولة
 123.310  116.880  8   مم دائنة ومستحقات

 1.637.423  712.950  9  منح مقيدة مؤقتا  

    829.830  1.760.733 
 1.973.890  1.050.928    مجموع المطلوبات

 2.102.274  1.182.122    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 

 



 جزءا  من ه ه القوائم المالية 16إلت  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 أمان -جل النزاهة والمساءلة من أاالئتالف 

 والتغير في صافي الموجوداتالنشاطات  قائمة
 2015كانون األول  31للسنة المنتيية في 

 

   2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 
      اإليرادات 
 1.393.525  1.168.955  9 إيرادات متحققة من منح مقيدة مؤقتا   
 23.434  20.015  6 إيرادات مؤجلة متحققة  

 70.675  11.738  10 غير مقيدةإيرادات  

 1.487.634  1.200.708   اإليرادات صافي 
      
      المصاريف  
 1.393.525  1.168.955  11 مفاريف المشاريع 
 19.845  20.015  3 استيال  ممتلكات ومعدات 
 12.896  8.928  12 مفاريف أخرى 
 1.426.266  1.197.898   مجموع المصاريف 
      

 61.368  2.810   في صافي الموجودات الزيادة 
 67.016  128.384   فافي الموجودات في بداية السنة 

 128.384  131.194   صافي الموجودات في نهاية السنة 
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 أمان -المساءلة من أجل النزاهة و االئتالف 

 التدفقات النقدية ائمةق
 2015كانون األول  31للسنة المنتيية في 

 

   2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

      أنشطة التشغيل
 61.368  2.810   في فافي الموجودات  الزيادة

      

      تعديالت : 

 19.845  20.015   ممتلكات ومعدات ستيال ا
 52.938  41.170   خدمةمفروف تعويا نياية ال

 (23.434)  (20.015)   إيرادات مؤجلة متحققة 
   43.980  110.717 
      

 1.026.421  817.403   مستحو من جيات مانحة

 (5.917)  (15.829)   موجودات متداولة أخرى

 (1.035.072)  (917.700)   منح مقيدة مؤقتا  
 (108.618)  (6.430)    مم دائنة ومستحقات

 (42.308)  (19.987)   الخدمة نيايةدفعات تعويا 

 (54.777)  (98.563)   أنشطة التشغيلالمستخدم في النقد  صافي

      

      االستثمارأنشطة 

 (10.649)  (6.773)   شراء ممتلكات ومعدات

 (10.649)  (6.773)   االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 

      

 (65.426)  (105.336)   ي النقد والنقد المعادلف النقص

 738.223  672.797   النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 672.797  567.461   النقد والنقد المعادل في نهاية السنة



 

 4 

 أمان -من اجل النزاهة و المساءلة االئتالف 

 قوائم الماليةإيضاحات حول ال
 2015كانون األول  31كما في 

 عـام .1
مجال  بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في 2000النزاهة والمساءلة )أمان( عام  تأس  االئتالف من أجل

 بتاريخفي رام اهلل لدى وزارة الداخلية القلساينية  سجلت أمان رسميا   وحقوو اإلنسان. راايةقالديم

 .RA-22234-505 تحت رقمغير هادفة للربح  كجمعية 2004 شباا 9
 وك ل  في النظام السياسي النزاهة والمساءلةتحسين و  تعزيز من خالل الفالح الحكملت إ للوفول اإلسيام فيأمان  تتمثل رسالة

      .القلساينيالمجتمع  قااعات جميع في

ساءة  القساد وخفائص مظاهرتيدف أمان إلي تحديد  الوانية  لت السلاةع هونتائج هأسباباستقفاء و األموال العامة  استخداموا 
مناسبة في المجاالت التشريعية والقضائية واإلدارية والمالية في مختلف القااعات لمكافحة  اتآلي واقتراح، وتحديد القلساينية

المجتمع القلسايني فيما أفراد عالوة علت  ل ، تيدف أمان إلت رفع مستوى الوعي العام بين ساد وتحقيو الشقافية والمساءلة. الق
عي القلسايني والمجتمع المدني، ر القساد وآثاره المدمرة، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة بما في  ل  المجل  التشرياامخلو بيتع
 والعمل بشكل وثيو مع المجل  التشريعي القلسايني. وأنظمهقتراح مشاريع قوانين وا

 .2016نيسان  7تاريخ ب مناءاألمن قبل مجل   قوائم الماليةال إقرارتم 

  قوائم الماليةس إعداد الأس   1.2
 .معايير المحاسبة الدولية مجل تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية الفادرة عن 

 تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمبدأ الكلقة التاريخية.
 .ماناألسا  ألبالدوالر األمريكي وال ي يمثل عملة  قوائم الماليةالوعرا تم إعداد 

 التغيرات في السياسات المحاسبية    2.2
ماابقةةة لتلةة  التةةي تةةم اسةةتخداميا إلعةةداد القةةوائم الماليةةة للسةةنة  ألمةةانإن السياسةةات المحاسةةبية المتبعةةة فةةي إعةةداد القةةوائم الماليةةة 

 .السابقة
قد إدارة أمان بأن ه ه المعايير والتقسيرات الجديدة تم إفدار العديد من المعايير والتقسيرات والتي ال تزال غير ناف ة المقعول. تعت
 .أمانلن يكون لتابيقيا أثر جوهري علت اإليضاحات أو المركز المالي أو نشااات 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   3.2
 

 إيرادات المنح 

القيةام بيةا  أمةانة شةروا مسةبقة علةت دون وجود أي ألمانتعيدات التي يعاييا المانح تعيدات المانحين غير المشرواة هي تل  ال
 للحفول علت ه ه المنحة.

 يتم االعتراف بايرادات المنح من تعيدات المانحين غير المشرواة كما يلي:
 حفول علت تعيد غير مشروا من المانح. العند كايراد  أو الوقت معين بيدف يتم االعتراف بالمنح غير مقيدة االستخدام –

عنةةد تنقيةة  هةة ا كةةايراد  محةةدد أو مرتباةةة بمةةرور وقةةت معةةين هةةدفقيةةدة مؤقتةةا  والمخففةةة لتنقيةة  يةةتم االعتةةراف بةةالمنح الم –
 . أو مرور الزمن المحدد الغرا
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 اإليرادات المؤجلة
تسجل الممتلكات والمعةدات التةي تةم الحفةول علييةا دون مقابةل كةايرادات مؤجلةة بالقيمةة العادلةة ويةتم اإلعتةراف بيةا كةايرادات فةي 

 والمعدات. للممتلكاتشااات والتغير في فافي الموجودات بشكل منتظم وفقا  للعمر اإلنتاجي المتوقع قائمة الن

 تحقق المصاريف
 وفقا  لمبدأ االستحقاو. عند حدوثيا يتم قيد المفاريف

 تدني الموجودات المالية
مةالي محةدد. إ ا وجةد مثةل هة ا  أفلت تدني يتم إجراء تقييم في نياية كل سنة مالية لتحديد ما إ ا كان هنا  دليل موضوعي يثب

 .الدليل، فانه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة النشااات والتغير في فافي الموجودات

 والنقد المعادلالنقد 

ة شةيور تسةتحو خةالل فتةرة ثالثة التةي ودائةع قفةيرة األجةلالو النقةد ألغراا قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من 
 أو أقل.

 المستحق من جهات مانحة
تظير المستحقات من جيات مانحة بقيمة التعيد غير المشروا بعد تنزيل المبالغ المستلمة والتعيةدات غيةر القابلةة للتحفةيل. يةتم 

 .يل كامل مبلغ التعيد غير المشرواتقدير التعيدات غير القابلة للتحفيل عندما يفبح من غير المرجح تحف

 ات والمعداتالممتلك
 الممتلكةةاتخسةةائر التةةدني المتراكمةةة إن وجةةدت. تشةةمل كلقةةة بعةةد تنزيةةل االسةةتيال  المتةةراكم و  بالكلقةةة والمعةةدات الممتلكةةاتتظيةةر 

ومفةاريف التمويةل للمشةاريع اإلنشةائية اويلةة األجةل إ ا  والمعةدات الممتلكةاتالمتكبدة الستبدال أي مةن مكونةات الكلقة  والمعدات
يةتم  .عنةد تحققيةا قائمةة النشةااات والتغيةر فةي فةافي الموجةوداتعتةراف. يةتم إثبةات جميةع النققةات األخةرى فةي تحققت شةروا اال

 :احتسا  االستيال  باستخدام اريقة القسا الثابت وفقا  للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي

العمر اإلنتاجي  
 (سنوات)

 7-6 مكتبي  أثاث
 5-4 أجيزة مكتبية

وأي أجزاء جوهرية منيا عند التخلص منيا أو عند عدم وجود منقعة اقتفادية متوقعة  والمعدات من الممتلكاتبند  أييتم شا  
من استخدام األفل أو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شا  األفل، وال ي يمثل القرو بين العائد من 

 .ات والتغير في فافي الموجوداتقائمة النشااالتخلص وفافي القيمة الدفترية لألفل، في 

 إن لزم األمر.  تتم مراجعة القيم المتبقية لألفول واألعمار اإلنتاجية وارو االستيال  في كل سنة مالية ويتم تعديليا الحقا  

 ضريبة الدخل 
 لضريبة الدخل. ةغير خاضع ايوفقا  ل ل  فانمؤسسة غير هادفة للربح،  أمان

 ذمم دائنة ومستحقات
ات المالوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمةت أو لةم تةتم الماالبةة بيةا يتم إثب

 من قبل المورد.

 األسس والتقديرات 
فتراضات محاسةبية ويتالة   لة  أيضةا  إن إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية يتال  استخدام عدة تقديرات وا 

 وافتراضةةاتيابمراجعةةة تقةةديراتيا  أمةةان. تقةةوم إدارة مةةانقيةةام اإلدارة باسةةتخدام عةةدة اجتيةةادات خةةالل تابيةةو السياسةةات المحاسةةبية أل
كل مستمر بناء  علت المعلومات المتوفرة وخبراتيا السابقة. نظرا  الستخدام ه ه التقةديرات، قةد تختلةف النتةائج القعليةة واجتياداتيا بش
 عن التقديرات

 :ت بيا أمانفيما يلي تقافيل االجتيادات الجوهرية التي قام
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 لألفول الملموسة  اإلنتاجيةاألعمار 
 تاجية لألفول الملموسة وتقوم بتعديليا، إن لزم األمر، في نياية كل سنة مالية.باعادة تقدير األعمار اإلن أمانتقوم إدارة 

 العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الةدوالر األمريكةي خةالل السةنة إلةت الةدوالر األمريكةي وفقةا  ألسةعار الفةرف 

والمالوبةات النقديةة وتلة  التةي تسةتحو القةبا أو الةدفع بةالعمالت األخةرى فةي السائدة في تاريخ المعاملة. يةتم تحويةل الموجةودات 
. تظير فروقات التحويل من ربح أو خسارة القوائم الماليةنياية السنة إلت الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الفرف السائدة في تاريخ 

 في قائمة النشااات والتغير في فافي الموجودات.

 ممتلكات ومعدات  .3
 ه ا البند ما يلي: يشمل

 
 أثاث

  مكتبي 
 أجيزة

  مكتبية 
 

 المجموع
 دوالر أمةريكي  دوالر أمةريكي  دوالر أمةريكي 

      الكلفة
 176.256  138.771  37.485 2015كانون الثاني  1الرفيد في 

 6.773  5.775  998 إضافات
 183.029  144.546  38.483 2015كانون األول  31الرفيد في 

      
      اإلستهالك المتراكم

 133.853  108.800  25.053 2015كانون الثاني  1الرفيد في 
 20.015  16.466  3.549 االستيال  للسنة

 153.868  125.266  28.602 2015كانون األول  31الرفيد في 
      

      صافي القيمة الدفترية
 29.161  19.280  9.881 2015كانون األول  31كما في 
 42.403  29.971  12.432 2014كانون األول  31كما في 

دوالر  90.174و 112.279 مبلغ أمانبلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستيلكة بالكامل والتي مازالت مستخدمة في عمليات 
 علت التوالي.، 2014و 2015كانون األول  31كما في أمريكي 
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 مستحق من جهات مانحة  .4
 رفيد 

  اضافات  ل السنةأو 
 النقد 
 المستلم

 فروقات 
  العملة

 رفيد
 نياية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 391.685  -  (757.350)  -  1.149.035 جولوكسمبور ا النرويج وهولند اتحكوم

 51.305  (9.329)  (58.936)  23.869  95.701 منظمة الشقافية الدولية
 -  -  (5.000)  -  5.000 المنظمة الدولية للموازنات
 4.347  (3.868)  (39.479)  -  47.694 منظمة أوكسقام البرياانية

 28.618    (3.180)  -  -  31.798 المقوضية االوروبية

 -  -  (171.650)  150.240  21.410 الثقافي البريااني ركزمال
 29.160  -  (3.240)  32.400  - البن  الدولي

 28.120    (51.880)  80.000  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 1.350.638  286.509  (1.087.535)  (16.377)  533.235 
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 موجودات متداولة أخرى .5
 2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 6.984  25.780  مم موظقين

 21.223  19.942 مفاريف مدفوعة مقدما  

 8.229  6.543 أخرى  مم

 52.265  36.436 

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

 2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 55.188  42.403 رفيد بداية السنة

 10.649  6.773 (9إضافات )إيضاح 
 (23.434)  (20.015) إيرادات مؤجلة متحققة 

 42.403  29.161 رفيد نياية السنة

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .7
 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت علت مخفص تعويا نياية الخدمة خالل السنة:

 2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 160.124  170.754 رفيد بداية السنة

 52.938  41.170 اإلضافات خالل السنة

 (42.308)  (19.987) المبالغ المدفوعة خالل السنة

 170.754  191.937 رفيد نياية السنة

 ذمم دائنة ومستحقات .8
 2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 49.364  70.584 مستحو لموردين
 61.272  38.815 شيكات آجلة

 5.027  4.048  مفاريف مستحقة 

 4.806  3.433 ضريبة روات  مستحقة

 2.841  - أتعا  مينية مستحقة
 116.880  123.310 
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 منح مقيدة مؤقتًا  .9
نح تشمل الم .منح والمبلغ المفروف من كل منحةتمثل القرو بين إجمالي مبلغ الو والتي يشترا المانحين استعماليا بتحقيو هدف معين  ا  يمثل ه ا البند اإليرادات غير المتحققة من المنح المقيدة مؤقت

 : علت ما يلي 2015كانون األول  31المقيدة مؤقتا  كما في 

 
 رفيد

  اإلضافات  بداية السنة

إيرادات متحققة 
من منح مقيدة 

 مؤقتا  

 
 إيرادات 
 مؤجلة

 
معاد إلت 
 مانحين

 
 فروقات
  العملة

 رفيد
 نياية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  كيدوالر أمري  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 512.103  -  -  (4.537)  (739.704)  -  1.256.344 جولوكسمبور ا النرويج وهولند اتحكوم

 26.126  (12.269)  (2.303)  -  (118.656)  23.869  135.485 منظمة الشقافية الدولية

 2.378  -  -  -  (5.699)  -  8.077 المنظمة الدولية للموازنات

 34.327  (11.312)  -  (621)  (80.686)  -  126.946 المقوضية االوروبية
 4.440  (9.370)  -  (895)  (81.212)  -  95.917 منظمة أوكسقام البرياانية

 63.838  -  -  (720)  (100.336)  150.240  14.654 مركز الثقافي البرياانيال

 24.976  -  -  -  (7.424)  32.400  - البن  الدولي

 44.762  -  -  -  (35.238)  80.000  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 1.637.423  286.509  (1.168.955)  (6.773)  (2.303)  (32.951)  712.950 
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 غير مقيدةإيرادات  .11

 
 
 
 
 

 2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 2.349  11.738 إيرادات غير مقيدة أخرى
 68.326  - من منح مقيدة مؤقتا  محول 

 11.738  70.675 
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   المشاريع مصاريف .11

 

برنامج تعزيز قيم 
النزاهة ونظم 

المساءلة ومبادئ 
الشقافية في 
المجتمع 
  القلسايني

برنامج منظمة الشفافية 
الدولية لمنطقة الشرق 
: االوسط وشمال افريقيا

تمكين قدرات مؤسسات 
المجتمع المدني على 

عيد المؤسسي الص
والتنظيمي وبناء الشبكات 
لمكافحة الفساد في منطقة 
الشرق االوسط وشمال 

  افريقيا
دراسة نظام 

  تتبع الموازنة  النزاهة الوطني

قدرة المجتمع المدني 
واالفراد في التأثير 
علت زيادة استجابة 
مؤسسات الدولة 

  ومساءلتيا

 
مشروع تعزيز 

المساءلة المجتمعية 
موزانة في ادارة ال
  تجاوب  العامة

دراسة أنظمة 
الشكاوي في 

  الوزرات

مشروع تعزيز ثقافة 
المساءلة المجتمعية 
واشرا  المواان في 

     مكافحة القساد

 

 النرويج اتحكوم
 اوهولند

  جولوكسمبور 

 منظمة

  الشقافية الدولية
 منظمة

  الشقافية الدولية
المنظمة الدولية 

  اوكسفام  ةالمقوضية االوروبي  للموازنات
 مركز الثقافي

  البن  الدولي  ياانير الب
 برنامج االمم

  المتحدة االنمائي
 المجموع
2015  

 المجموع
2014 

 أمريكيدوالر   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 538.423  489.830  16.007  -  51.974  27.951  27.748  -  29.105  10.823  326.222 روات  ومفاريف متعلقة بيا

  -  54.570 مفاريف مشاريع*
4.917  -  -  -  -  -  - 

 59.487  110.019 
 52.938  41.171  1.266  -  4.263  3.214  2.611  -  2.192  1.257  26.368 مخفص تعويا نياية الخدمة

 175.477  138.901  1.900  -  10.290  13.623  18.597  964  24.735  3.016  65.776 أتعا  خبراء وتدري 
  862  15.569 ية مكتب قرااسية ومفاريف

64  -  36  3.570  2.085  -  2.465  24.651  33.862 
 13.403  12.728  -  -  -  -  2.204  -      10.524 أتعا  مينية

 39.268  33.840  -  -  450  1.355  -  -  -  -  32.035 إيجار مكات  ومعدات وقاعات
 91.859  67.842  2.967  -  7.521  4.382  3.335  1.215  6.082  4.814  37.526 ومفاريف تدري  ورشات عمل

 89.162  51.031  1.268  300  14.494  1.842  2.576  90  2.047  105  28.309 موافالت وسقر وتنقالت 
 221.390  220.222  7.740  7.100  8.477  25.204  21.842  3.430  21.195  4.346  120.888 مابوعات ومنشورات
نترنت  19.660  19.066  1.364  -  682  71  1.634  -  254  2.555  12.506 بريد وهاتف وا 

 8.064  10.186  261  24  100  -  103  -  17  270  9.411 أخرى
 1.393.525  1.168.955  35.238  7.424  100.336  81.212  80.686  5.699  90.608  28.048  739.704 المجموع

 

 البند مبالغ تم منحيا لمؤسسات فغيرة لتنقي  مشاريع خافة بأمان. يمثل ه ا  *
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 مصاريف أخرى .12
 2015  2014 
 يدوالر أمريك  دوالر أمريكي 

 12.896  8.073 خسائر فروقات عمالت أجنبية
 -  855 مفاريف إدارية

 8.928  12.896 

 معامالت مع جهات ذات عالقة .13
 مع اإلدارة العليا: يمثل ه ا البند المعامالت

 2015  2014 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    تعويضات اإلدارة العليا:

 48.505  70.938  حفة اإلدارة العليا من الروات  والمفاريف المتعلقة بيا
 2.077  3.303  لخدمةحفة اإلدارة العليا من تعويا نياية ا

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .14
جيةةات والمسةةتحو مةةن  والنقةةد المعةةادل نقةةدالالموجةةودات الماليةةة مةةن  تتةةألفتتةةألف األدوات الماليةةة مةةن موجةةودات ومالوبةةات ماليةةة. 

 .نح المقيدة مؤقتاوالم ومستحقات  مم دائنةالمالوبات المالية من  ألفتت .تداولة األخرىموبعا الموجودات ال مانحة
 القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتيا الدفترية.ال تختلف 

 إدارة المخاطر .15
 مخاطر السيولة

و ل  من  ،المتداولة وتمويل أنشاة التشغيل من مخاار السيولة من خالل االحتقاظ بالنقد الكافي لتسديد المالوبات أمانحد ت
 تستحو معظم مالوبات أمان خالل فترة تقل عن ثالثة شيور. عدة مانحين.من  تمويل خالل الحفول علت

2009  2011  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 تعويضات اإلدارة العليا:   

 روات  والمفاريف المتعلقة بياحفة اإلدارة العليا من ال ي  71،036
 حفة اإلدارة العليا من تعويا نياية الخدمة   3،347
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 األجنبية  مخاطر العمالت

فرف  يمثل الجدول التالي مدى حساسية قائمة النشااات والتغير في فافي الموجودات للتغيرات الممكنة المعقولة علت أسعار
إن أثر النقص المتوقع في أسعار  متغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.مع بقاء جميع ال العمالت األجنبيةالدوالر االمريكي مقابل 
 ومعاك  ألثر الزيادة المبينة أدناه: مساو   فرف العمالت األجنبية

2115 

في سعر  التغير
مقابل  الفرف

  الدوالر األمريكي

األثر علت قائمة 
النشااات والتغير في 
 فافي الموجودات

 دوالر أمريكي  % 
10+ روبية )يورو(وحدة النقد األو    7.231 

10+  الشيقل اإلسرائيلي   (428)  

    

2114    

10+ وحدة النقد األوروبية )يورو(   15.824 

10+ الجنيه اإلسترليني   (628)  

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  .16
 أمانيزيد من خار ممارسة  في فلساين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتفادي في المناقة اأنشاتي أمانمار  ت

 .ايوقد يؤثر سلبا  علت أدائ األنشاتي
 


