
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أمان -المساءلة أجل النزاهة و تالف من الئا

 قوائم الماليةال

 2014 كانون األول 31كما في 
 



 

 

 
 
 

 
 

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

 
نائمددة الم كددز والتددي تتكددون مددن  أمددان -المسدداءلة ن أجددل النزاهددة و مدداالئددتالف  لمؤسسددة لقددد دنقنددا القددوائم الماليددة الم فقددة

ة التدددفقاو النقديدد نائمددةالتغيدد  فددي  ددافي الموجددوداو و النشدداتاو و  نائمددة، و 2014كددانون األول  31 كمددا فددي المددالي
 .األخ ى اإليضاحية والمعلوماووملخص ألهم السياساو المحاسبية  للسنة المنتهية في ذلك التا يخ

 اإلدارة عن القوائم المالية مسؤولية
باإلضدافة لمعدايي  التقدا ي  الماليدة الدوليدة،  إن اإلدا ة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وع ضها ب و ة عادلة وفقدا  

خالية من األختاء الجوه ية سواء الناتجة عدن احتيدال أو  ئم ماليةنواإلعداد  ة الض و يإلى تحديد نظام ال نابة الداخلي
 .أخت

 مسؤولية مدققي الحسابات
للمعدددايي  الدوليدددة  لقدددد نمندددا بتددددنيقنا وفقدددا  إلدددى تددددنيقنا.  إن مسدددؤوليتنا هدددي إبدددداء الددد أي حدددول هدددذه القدددوائم الماليدددة اسدددتنادا  

هذه المعايي  االلتزام بقواعدد السدلوك المهندي وتختديت وتنأيدذ أعمدال التددنيق للح دول علدى تأكيدد منا للتدنيق، وتتتلب 
 بأن القوائم المالية خالية من األختاء الجوه ية.معقول 

 

ختيدا  االدوا دة فدي القدوائم الماليدة. إن دلدة مؤيددة للمبدالا واإليضداحاو أللح دول علدى  بدجج اءاونيق القيدام يتضمن التدد
واء اليدة سدلى اجتهاد مدنق الحساباو بما في ذلك تقييم مخات  األختاء الجوه ية في القدوائم المإتلك اإلج اءاو يستند 

 للمنشدأة ةاإلعتبدا  نظدام ال نابدة الداخليدعندد تقيديم مددنق الحسداباو للمخدات  يأخدذ فدي و الختدأ. أ االحتيالالناتجة عن 
تدددنيق مالئمددة للظدد وف ولددي  بهدددف  عددداد وعدد ق القددوائم الماليددة ب ددو ة عادلددة وذلددك لت ددميم إجدد اءاوجال ددلة ب يذ
يتضدمن التددنيق كدذلك تقيديم مالءمدة السياسداو المحاسدبية   .للمنشدأة ةالداخليدبداء  أي حول مدى فعاليدة نظدام ال نابدة إ

 لى تقييم الع ق العام للقوائم المالية.إضافة إمحاسبية التي نامو بها اإلدا ة، المتبقة ومعقولية التقدي او ال
 

 ال أي. إلبداء ساسا  أ لنا عليها كافية ومالئمة وتوف  دلة التدنيق التي حأن إفي اعتقادنا 

 الـــرأي
كدانون األول  31كمدا فدي  مدانأل المدالي في  أينا، إن القوائم المالية ُتظه  بعدالة، مدن كافدة الندواحي الجوه يدة، الم كدز

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التا يخ وفقا  لمعايي  التقا ي  المالية الدولية. اوتدفقاته اونتائج نشاتاته 2014
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 أمان -المساءلة من أجل النزاهة و االئتالف 

 قائمة المركز المالي
 2014 كانون األول 31كما في 

 
    2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 51.599  42.403  3  ممتلكاو ومعداو
    42.403  51.599 

       متداولة موجودات

 2.377.059  1.350.638  4  مستحق من جهاو مانحة

 30.519  36.436  5  موجوداو متداولة أخ ى

 738.223  672.797    معادلالنقد النقد و ال

    2.059.871  3.145.801 

 3.197.400  2.102.274    مجموع الموجودات

       في الموجودات والمطلوباتصا
       صافي الموجودات 

 67.016  128.384     افي الموجوداو غي  المقيدة 

 67.016  128.384    مجموع صافي الموجودات  

       
       مطلوبات غير متداولة

 55.188  42.403  6  إي اداو مؤجلة

 160.124  170.754  7  مخ ص تعويق نهاية الخدمة

    213.157  215.312 

       مطلوبات متداولة
 231.928  123.310  8  ذمم دائنة ومستحقاو

 2.683.144  1.637.423  9  منح مقيدة مؤنتا  

    1.760.733  2.915.072 
 3.130.384  1.973.890    مجموع المطلوبات

 3.197.400  2.102.274    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 
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 أمان -جل النزاهة والمساءلة من أاالئتالف 

 والتغير في صافي الموجوداتالنشاطات  قائمة
 2014كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

   2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  إيضاح 
      اإليرادات 
 1.329.690  1.393.525  9 إي اداو متحققة من منح مقيدة مؤنتا   
 18.371  23.434  6 إي اداو مؤجلة متحققة  

 11.358  70.675  10 غي  مقيدةإي اداو  

 26.103  -   عمالو أجنبيةف وناو أ باح  
 1.385.522  1.487.634   اإليرادات صافي 
      
      المصاريف  
 1.329.690  1.393.525  11 م ا يف المشا يع 
 18.371  19.845  3 اواستهالك ممتلكاو ومعد 
 8.979  12.896  12 م ا يف أخ ى 
 1.357.040  1.426.266   مجموع المصاريف 
      

 28.482  61.368   في صافي الموجودات الزيادة 
 38.534  67.016    افي الموجوداو في بداية السنة 

 67.016  128.384   صافي الموجودات في نهاية السنة 
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 أمان -المساءلة من أجل النزاهة و ف االئتال

 التدفقات النقدية قائمة
 2014كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

   2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي   

      أنشطة التشغيل
 28.482  61.368   في  افي الموجوداو  الزيادة

      

      تعديالت : 

 18.371  19.845   ممتلكاو ومعداو ستهالكا
 40.487  52.938   م  وف تعويق نهاية الخدمة

 1.278  -   منح معدومة
 (18.371)  (23.434)   إي اداو مؤجلة متحققة 

   110.717  70.247 
      

 (1.577.546)  1.026.421   مستحق من جهاو مانحة

 (2.186)  (5.917)   موجوداو متداولة أخ ى

 22.191  10.649   إي اداو مؤجلة

 1.319.237  (1.045.721)   منح مقيدة مؤنتا  
 30.059  (108.618)   ذمم دائنة ومستحقاو

 (8.292)  (42.308)   الخدمة نهايةدفعاو تعويق 

 (146.290)  (54.777)   أنشطة التشغيل المستخدم فيالنقد  صافي

      

      االستثمارأنشطة 

 (22.191)  (10.649)   ش اء ممتلكاو ومعداو

 (22.191)  (10.649)   االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 

      

 (168.481)  (65.426)   في النقد والنقد المعادل النقص

 906.704  738.223   النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 738.223  672.797   النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 أمان -من اجل النزاهة و المساءلة االئتالف 

 قوائم الماليةإيضاحات حول ال
 2014كانون األول  31كما في 

 عـام .1
 بمباد ة عدد من مؤسساو المجتمع المدني العاملة في 2000النزاهة والمساءلة )أمان( عام  تأس  االئتالف من أجل

 بتا يخي  ام اهلل لدى وزا ة الداخلية الألستينية ف سجلو أمان  سميا   ن اتية وحقوق اإلنسان.و مجال الديم

 .RA-22234-505 تحو  نمغي  هادفة لل بح  كجمعية 2004 شبات 9
في النظام  النزاهة والمساءلةتحسين و  تعزيز من خالل ال الح الحكملى إ للو ول اإلسهام فيأمان  تتمثل  سالة

      .الألستينيالمجتمع  نتاعاو جميع في وكذلك السياسي

ساءة  الأساد وخ ائص مظاه تهدف أمان إلي تحديد  على  هونتائج هأسباباستق اء و األموال العامة  استخداموا 
مناسبة في المجاالو التش يعية والقضائية واإلدا ية والمالية في  اوآلي وانت اح، وتحديد الوتنية الألستينية السلتة

عالوة على ذلك، تهدف أمان إلى  فع مستوى الوعي والمساءلة. ساد وتحقيق الشأافية مختلف القتاعاو لمكافحة الأ
  الأساد وآثا ه المدم ة، وتعزيز دو  مؤسساو ال نابة بما في ذلك تامخالمجتمع الألستيني فيما يتعلق بأف اد العام بين 

مع المجل   والعمل بشكل وثيق وأنظمهنت اح مشا يع نوانين عي الألستيني والمجتمع المدني، واالمجل  التش ي
 التش يعي الألستيني.

 .2015 آذا  19تا يخ ب مناءاألمن نبل مجل   قوائم الماليةال إن ا تم 

  قوائم الماليةس إعداد الأس   1.2
 .معايي  المحاسبة الدولية مجل تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايي  التقا ي  المالية الدولية ال اد ة عن 

 لية وفقا  لمبدأ الكلأة التا يخية.تم إعداد القوائم الما
 .مانبالدوال  األم يكي والذي يمثل عملة األسا  أل قوائم الماليةالوع ق تم إعداد 

 التغيرات في السياسات المحاسبية    2.2
الماليدة متابقدة لتلدك التدي تدم اسدتخدامها إلعدداد القدوائم  ألمدانإن السياساو المحاسبية المتبعة في إعدداد القدوائم الماليدة 

 .للسنة السابقة
تم إ دا  العديد من المعايي  والتأسي او والتي ال تزال غي  نافذة المأعول. تعتقد إدا ة أمان بأن هذه المعايي  

 .أمانوالتأسي او الجديدة لن يكون لتتبيقها أث  جوه ي على اإليضاحاو أو الم كز المالي أو نشاتاو 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   3.2
 

 إيرادات المنح 

 أمداندون وجود أية شد وت مسدبقة علدى  ألمانتعهداو التي يعتيها المانح تعهداو المانحين غي  المش وتة هي تلك ال
 القيام بها للح ول على هذه المنحة.

 يتم االعت اف بجي اداو المنح من تعهداو المانحين غي  المش وتة كما يلي:
ح دول علدى تعهدد غيد  مشد وت العندد كدجي اد  أو الوندو معدين بهددف سدتخداميتم االعت اف بدالمنح غيد  مقيددة اال –

 من المانح. 

عندد تنأيدذ كدجي اد  محددد أو م تبتدة بمد و  وندو معدين هدفيتم االعت اف بالمنح المقيدة مؤنتا  والمخ  ة لتنأيذ  –
 . أو م و  الزمن المحدد هذا الغ ق
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 اإليرادات المؤجلة
تددي تددم الح ددول عليهددا دون مقابددل كددجي اداو مؤجلددة بالقيمددة العادلددة ويددتم اإلعتدد اف بهددا تسددجل الممتلكدداو والمعددداو ال

 للممتلكدداوكددجي اداو فددي نائمددة النشدداتاو والتغيدد  فددي  ددافي الموجددوداو بشددكل منددتظم وفقددا  للعمدد  اإلنتدداجي المتونددع 
 والمعداو.

 تحقق المصاريف
 وفقا  لمبدأ االستحقاق. عند حدوثها يتم نيد الم ا يف

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

 .مثل هذا الدليل، فجنه يتم إثباو أية خسا ة تدني ضمن نائمة النشاتاو والتغي  في  افي الموجوداو

 والنقد المعادلالنقد 

تسددتحق خددالل فتدد ة  التددي ودائددع ن ددي ة األجددلالو النقددد لتدددفقاو النقديددة، يتكددون النقددد والنقددد المعددادل مددن ألغدد اق نائمددة ا
 ثالثة شهو  أو أنل.

 المستحق من جهات مانحة
تظهدد  المسددتحقاو مددن جهدداو مانحددة بقيمددة التعهددد غيدد  المشدد وت بعددد تنزيددل المبددالا المسددتلمة والتعهددداو غيدد  القابلددة 

يل كامدل مبلدا التعهدد غيد    التعهدداو غيد  القابلدة للتح ديل عنددما ي دبح مدن غيد  المد جح تح دللتح يل. يدتم تقددي
 .المش وت

 الممتلكات والمعدات
خسددائ  التدددني المت اكمددة إن وجدددو. تشددمل كلأددة بعددد تنزيددل االسددتهالك المتدد اكم و  بالكلأددة والمعددداو الممتلكدداوتظهدد  

وم دددا يف التمويدددل للمشدددا يع  والمعدددداو الممتلكددداوال أي مدددن مكونددداو المتكبددددة السدددتبدالكلأدددة  والمعدددداو الممتلكددداو
نائمدة النشداتاو والتغيد  فدي اإلنشائية تويلة األجل إذا تحققو ش وت االعتد اف. يدتم إثبداو جميدع النأقداو األخد ى فدي 

نتاجي المتونع كمدا يتم احتساب االستهالك باستخدام ت يقة القست الثابو وفقا  للعم  اإل .عند تحققها  افي الموجوداو
 :يلي

العم  اإلنتاجي  
 (سنواو)

 7-6 مكتبي  أثاث
 5-4 أجهزة مكتبية

وأي أجزاء جوه ية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منأعة  والمعداو بند من الممتلكاو أييتم شتب 
جة عن شتب األ ل، والذي انت ادية متونعة من استخدام األ ل أو التخلص منه. يتم نيد أي  بح أو خسا ة نات

نائمة النشاتاو والتغي  في  افي يمثل الأ ق بين العائد من التخلص و افي القيمة الدفت ية لأل ل، في 
 .الموجوداو

إن لزم  تتم م اجعة القيم المتبقية لأل ول واألعما  اإلنتاجية وت ق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا  
 األم . 

 خل ضريبة الد
 لض يبة الدخل. ةغي  خاضع اهوفقا  لذلك فجنمؤسسة غي  هادفة لل بح،  أمان
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 ذمم دائنة ومستحقات
يدتم إثبداو المتلوبداو للمبددالا مسدتحقة السدداد فدي المسددتقبل مقابدل البضدائع أو الخددماو المسددتلمة سدواء تمدو أو لدم تددتم 

 المتالبة بها من نبل المو د.

 األسس والتقديرات 
فت اضداو محاسدبية ويتتلدب  إن إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايي  التقا ي  المالية الدولية يتتلب اسدتخدام عددة تقددي او وا 

بم اجعددة  أمددان. تقددوم إدا ة مددانذلددك أيضددا نيددام اإلدا ة باسددتخدام عدددة اجتهدداداو خددالل تتبيددق السياسدداو المحاسددبية أل
كل مسددتم  بندداء  علددى المعلومدداو المتددوف ة وخب اتهددا السددابقة. نظدد ا  السددتخدام هددذه واجتهاداتهددا بشدد وافت اضدداتهاتقدددي اتها 

 التقدي او، ند تختلف النتائج الأعلية عن التقدي او
 :و بها أمانفيما يلي تأا يل االجتهاداو الجوه ية التي نام

 لأل ول الملموسة وغي  الملموسة  اإلنتاجيةاألعما  
  األعمدا  اإلنتاجيدة لأل دول الملموسدة وغيد  الملموسدة وتقدوم بتعدديلها، إن لدزم األمد ، فددي بجعدادة تقددي أمدانتقدوم إدا ة 

 نهاية كل سنة مالية.

 العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالو التي تتم بالعمالو األخ ى غي  الدوال  األم يكي خالل السنة إلى الددوال  األم يكدي وفقدا  ألسدعا  

معاملددة. يددتم تحويددل الموجددوداو والمتلوبدداو النقديددة وتلددك التددي تسددتحق القددبق أو الدددفع ال دد ف السددائدة فددي تددا يخ ال
. تظهد  القدوائم الماليدةبالعمالو األخ ى في نهاية السدنة إلدى الددوال  األم يكدي وفقدا  ألسدعا  ال د ف السدائدة فدي تدا يخ 

 وجوداو.ف وناو التحويل من  بح أو خسا ة في نائمة النشاتاو والتغي  في  افي الم

 ممتلكات ومعدات  .3
 يشمل هذا البند ما يلي:

 
 أثاث

  مكتبي 
 أجهزة

  مكتبية 
 

 المجموع
 دوال  أمد يكي  دوال  أمد يكي  دوال  أمد يكي 

      الكلفة
 165.607  129.918  35.689 2014كانون الثاني  1ال  يد في 

 10.649  8.853  1.796 إضافاو
 176.256  138.771  37.485 2014كانون األول  31ال  يد في 

      
      اإلستهالك المتراكم

 114.008  92.434  21.574 2014كانون الثاني  1ال  يد في 

 19.845  16.366  3.479 االستهالك للسنة
 133.853  108.800  25.053 2014كانون األول  31ال  يد في 

      

      صافي القيمة الدفترية
 42.403  29.971  12.432 2014كانون األول  31كما في 
 51.599  37.484  14.115 2013كانون األول  31كما في 

 72.871و 90.174 مبلا أمانبلغو نيمة الممتلكاو والمعداو المستهلكة بالكامل والتي مازالو مستخدمة في عملياو 
 على التوالي. 2013و 2014كانون األول  31كما في دوال  أم يكي 
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 مستحق من جهات مانحة  .4
   يد 

  اضافاو  أول السنة
 النقد 
 المستلم

 منح 
 معدومة 

 ف وناو 
  العملة

   يد
 نهاية السنة

 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 
(83.971)  (673.695)  -  1.906.701 جولوكسمبو  ا الن ويج وهولند اوحكوم   -  1.149.035 

 95.701  (16.997)  -  (420.495)  338.533  194.660 منظمة الشأافية الدولية
 5.000  -  -  (5.000)  10.000  - المنظمة الدولية للموازناو
(1.363)  -  (48.495)  97.552  - منظمة أوكسأام الب يتانية   47.694 

(12.250)  -  (224.685)  -  268.733 المأوضية االو وبية   31.798 

 21.410  -  -  (102.052)  116.497  6.965 الثقافي الب يتاني  كزمال
 2.377.059  562.582  (1.474.422)  (83.971)  (30.610)  1.350.638 
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 موجودات متداولة أخرى .5
 2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 

 14.366  21.223 م ا يف مدفوعة مقدما  

 8.562  6.984 ذمم موظأين

 7.591  8.229 أخ ى ذمم

 36.436  30.519 

 إيرادات مؤجلة .6
 فيما يلي ملخص الح كة على اإلي اداو المؤجلة خالل السنة: 

 2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 

 51.368  55.188   يد بداية السنة

 22.191  10.649 (9إضافاو )إيضاح 

 (18.371)  (23.434) لة متحققة إي اداو مؤج
 55.188  42.403   يد نهاية السنة

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .7
 فيما يلي ملخص الح كة التي تمو على مخ ص تعويق نهاية الخدمة خالل السنة:

 2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 

 127.929  160.124   يد بداية السنة

 40.487  52.938 اإلضافاو خالل السنة

 (8.292)  (42.308) المبالا المدفوعة خالل السنة

 160.124  170.754   يد نهاية السنة

 ذمم دائنة ومستحقات .8
 2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 
 129.484  61.272 شيكاو آجلة

 68.044  49.364 مستحق لمو دين
 21.234  5.027  م ا يف مستحقة 

 6.566  4.806 تب مستحقةض يبة  وا

 6.600  2.841 أتعاب مهنية مستحقة
 123.310  231.928 
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 منح مقيدة مؤقتًا  .9
تشمل المنح  .كل منحة منح والمبلا الم  وف منتمثل الأ ق بين إجمالي مبلا الو والتي يشت ت المانحين استعمالها بتحقيق هدف معين  ا  يمثل هذا البند اإلي اداو غي  المتحققة من المنح المقيدة مؤنت

 : على ما يلي 2014كانون األول  31المقيدة مؤنتا  كما في 

 
   يد

  اإلضافاو  بداية السنة

إي اداو متحققة 
من منح مقيدة 

 مؤنتا  

 
 إي اداو 
 مؤجلة

 
 منح

 معدومة 

 
منح  محول إلى
 مقيدةغي  

 
معاد إلى 
 مانحين

 
 ف وناو
  العملة

   يد
 نهاية السنة

 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  يدوال  أم يك 

 1.256.344  -  -  (68.326)  (83.971)  (5.185)  (740.876)  -  2.154.702 جولوكسمبو  ا الن ويج وهولند اوحكوم

 135.485  (29.058)  (1.016)  -  -  (4.605)  (446.515)  338.533  278.146 منظمة الشأافية الدولية

 8.077  -  -  -  -  -  (1.923)  10.000  - المنظمة الدولية للموازناو

 126.946  (20.123)  -  -  -  (859)  (102.368)  -  250.296 المأوضية االو وبية

 95.917  (1.635)  -  -  -  -  -  97.552  - منظمة أوكسأام الب يتانية

 14.654  -  -  -  -  -  (101.843)  116.497  - م كز الثقافي الب يتانيال

 2.683.144  562.582  (1.393.525)  (10.649)  (83.971)  (68.326)  (1.016)  (50.816)  1.637.423 
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 غير مقيدةإيرادات  .11

 
 
 
 
 

 2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 

 3.550  68.326 (9مقيدة مؤنتا )إيضاح  محول من منح
 7.808  2.349 إي اداو غي  مقيدة أخ ى

 70.675  11.358 
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   المشاريع مصاريف .11
 

 

ب نامج تعزيز نيم 
النزاهة ونظم 

المساءلة ومبادئ 
 الشأافية في المجتمع 

  الألستيني

 المجتمع ند ة

 في واالف اد المدني

 ادةزي على التأثي 

 مؤسساو استجابة

  فتح عينيك  ومساءلتها الدولة

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

 وبناء والتنظيمي المؤسسي
 في الفساد لمكافحة الشبكات
 االوسط الشرق منطقة

 افريقيا وشمال

 

زاهة د اسة نظام الن
 الوتني

 

 تجاوب  مش وع توا ئ غزة

 

 تتبع الموازنة

   

 

 
 الن ويج اوحكوم

  جا ولوكسمبو  وهولند 
 المأوضية 

  األو وبية
 منظمة الشأافية

  الدولية 
 منظمة الشأافية

 الدولية 
 منظمة الشأافية 

 الدولية 

 منظمة الشأافية 
  الدولية 

م كز الثقافي 
 الب يتاني

المنظمة الدولية  
 موازناولل

  المجموع 
2014 

 المجموع 
2013  

 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 
 489.506  538.423  -  45.650  -  15.118  102.868  -  47.898  326.889  واتب وم ا يف متعلقة بها

 108.406  110.019  -  -  -  -  11.560  1.659  -  96.800 *مشا يعم ا يف 
 40.487  52.938  -  3.924  -  1.164  10.073  -  4.772  33.005 مخ ص تعويق نهاية الخدمة

 204.175  175.477  204  14.469  859  20.088  64.968  3.677  15.360  55.852 أتعاب خب اء وتد يب
 36.745  33.862  -  9.753  577  497  9.304  552  9  13.170 ية مكتب وم ا يفن تاسية 

 9.206  13.403  -  -  -  -  5.684  -  2.719  5.000 أتعاب مهنية
 31.422  39.268  -  3.544  -  -  2.396  102  1.986  31.240 إيجا  مكاتب ومعداو وناعاو

 74.388  91.859  350  12.524  491  4.099  28.529  4.563  5.641  35.662 وم ا يف تد يب و شاو عمل
 49.847  89.162  477  9.679  -  43  50.530  765  1.235  26.433 وتنقالو  وسأ  موا الو

 264.044  221.390  892  2.157  -  23.096  70.015  965  20.916  103.349 متبوعاو ومنشو او
نت نو  17.818  19.660  -  143  -  -  8.903  -  1.832  8.782 ب يد وهاتف وا 

 3.646  8.064  -  -  -  76  3.294  -  -  4.694 أخ ى
 1.329.690  1.393.525  1.923  101.843  1.927  64.181  368.124  12.283  102.368  740.876 المجموع

 

 لمؤسساو  غي ة لتنأيذ مشا يع خا ة بأمان.البند مبالا تم منحها  يمثل هذا  *
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 مصاريف أخرى .12

 2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 

 -  12.896 خسائ  ف وناو عمالو أجنبية
 7.701  - م ا يف إدا ية

 1.278  - منح معدومة
 12.896  8.979 

 معامالت مع جهات ذات عالقة .13
 العليا:مع اإلدا ة  يمثل هذا البند المعامالو

 2014  2013 
 دوال  أم يكي  دوال  أم يكي 

    ا:تعويضاو اإلدا ة العلي

 76.980  48.505  ح ة اإلدا ة العليا من ال واتب والم ا يف المتعلقة بها
 3.715  2.077  ح ة اإلدا ة العليا من تعويق نهاية الخدمة

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .14
والمسدتحق مدن  معدادلوالنقدد ال نقددالالموجوداو المالية مدن  تتألفتتألف األدواو المالية من موجوداو ومتلوباو مالية. 

والمدنح المقيددة  ومسدتحقاو ذمدم دائندةتتكدون المتلوبداو الماليدة مدن  .تداولة األخد ىموبعق الموجوداو ال جهاو مانحة
 .مؤنتا

 القيمة العادلة لألدواو المالية بشكل جوه ي عن نيمتها الدفت ية.ال تختلف 

 إدارة المخاطر .15
 مخاطر السيولة

 ،المتداولة وتمويل أنشتة التشغيل ن خالل االحتأاظ بالنقد الكافي لتسديد المتلوباومن مخات  السيولة م أمانحد ت
 تستحق معظم متلوباو أمان خالل فت ة تقل عن ثالثة شهو . من عدة مانحين. تمويل وذلك من خالل الح ول على

2009  2011  
  دوال  أم يكي  دوال  أم يكي

 تعويضاو اإلدا ة العليا:   

 ح ة اإلدا ة العليا من ال واتب والم ا يف المتعلقة بها ي  71،036
 ح ة اإلدا ة العليا من تعويق نهاية الخدمة   3،347
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 األجنبية  مخاطر العمالت

ي  افي الموجوداو للتغي او الممكنة المعقولة على يمثل الجدول التالي مدى حساسية نائمة النشاتاو والتغي  ف
إن أث  النقص  مع بقاء جميع المتغي او األخ ى المؤث ة ثابتة. العمالو األجنبية  ف الدوال  االم يكي مقابل  أسعا 

 ومعاك  ألث  الزيادة المبينة أدناه: مساو     ف العمالو األجنبيةالمتونع في أسعا  

2114 

في سع   التغي 
مقابل   فال 

  الدوال  األم يكي

األث  على نائمة 
النشاتاو والتغي  في 
  افي الموجوداو

 دوال  أم يكي  % 
10+ وحدة النقد األو وبية )يو و(   15.824 

10+  الشيقل اإلس ائيلي   (628)  

10+ الن ويجي الك ون   - 

    

2113    

10+ وحدة النقد األو وبية )يو و(   10.396 

10+ إلست لينيالجنيه ا   (1.514)  

10+ الن ويجي الك ون   (4.798)  

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  .16
في فلستين. إن عدم استق ا  الوضع السياسي واالنت ادي في المنتقة يزيد من خت  مما سة  اأنشتته أمانما   ت

 .اهوند يؤث  سلبا  على أدائ األنشتته أمان
 


