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   األمناءإلى مجلس  المستقلين تقرير مدققي الحسابات

 أمان -المساءلة جل النزاهة وأمن االئتالف 
  

قائمة المركز والتي تتكون من  أمان -المساءلة من أجل النزاهة وئتالف اال لمؤسسة لقد دققنا القوائم المالية المرفقة
ـ   قائمةالتغير في صافي الموجودات والنشاطات و قائمة، و٢٠١١كانون األول  ٣١كما في المالي ة التـدفقات النقدي

  .األخرى اإليضاحية والمعلوماتوملخص ألهم السياسات المحاسبية  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ

  سؤولية اإلدارة عن القوائم الماليةم
لمعايير التقارير الماليـة الدوليـة،    إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً

خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة  ئم ماليةقواإلعداد  ة الضروريباإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلي
  .أو خطأ عن احتيال

  مسؤولية مدققي الحسابات
للمعـايير الدوليـة    لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً.  إلى تدقيقنا إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً

هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصـول علـى   منا للتدقيق، وتتطلب 
  .معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهريةتأكيد 

 

إن . الواردة فـي القـوائم الماليـة   دلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات أقيق القيام باجراءات للحصول على يتضمن التد
ئم ختيار تلك اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القـوا ا

اإلعتبار نظـام الرقابـة   عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في . و الخطأأواء الناتجة عن اإلحتيال المالية س
تـدقيق مالئمـة    عداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجـراءات إالصلة ب يذ للمنشأةالداخلي 

يتضمن التـدقيق كـذلك تقيـيم      .للمنشأةقابة الداخلي بداء رأي حول مدى فعالية نظام الرإللظروف وليس بهدف 
ضـافة الـى تقيـيم    إمحاسبية التي قامت بهـا اإلدارة،  مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات ال

 .  العرض العام للقوائم المالية
 

  .بداء الرأيإل ساساًأصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر في اعتقادنا أن ادلة التدقيق التي ح

  الـــرأي
من أجـل  االئتالف  لمؤسسة المالي في رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز

النقدية للسنة المنتهية في ذلك  اوتدفقاته اونتائج نشاطاته ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  أمان - المساءلةالنزاهة و
 .التقارير المالية الدولية التاريخ وفقاً لمعايير

 
 

  إرنست ويونغ 

  
  سائد عبد اهللا 
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  لماليةجزءاً من هذه القوائم ا ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
  ١

 أمان -المساءلة من أجل النزاهة واالئتالف 

  قائمة المركز المالي
  ٢٠١١كانون األول ٣١كما في 

 
  

        ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح    

              الموجودات
              موجودات غير متداولة

 ٢٣,٨٤٤  ٣٣,٥٣٥    ٣    ممتلكات ومعدات

            متداولة موجودات
 ١,٨٠٢,١٣٠  ١,٥٤٢,١١٩    ٤    مستحق من جهات مانحة

 ٣٣,٠١٩  ٣١,٤٦٨    ٥    موجودات متداولة أخرى

 ٥٤٠,٠١٧  ٧٠٦,١٠٦        معادلالنقد النقد وال

        ٢,٣٧٥,١٦٦  ٢,٢٧٩,٦٩٣ 

 ٢,٣٩٩,٠١٠  ٢,٣١٣,٢٢٨        مجموع الموجودات

           صافي الموجودات والمطلوبات
           صافي الموجودات 

 ٦٤,٣٣٦  ١١,٦٠٢       صافي الموجودات غير المقيدة 

 ٦٤,٣٣٦  ١١,٦٠٢        مجموع صافي الموجودات  

           
           مطلوبات غير متداولة

 ٢٣,١٥٤  ٣٤,٨٠٩    ٦    إيرادات مؤجلة

 ٨٥,٠٥٢  ١٠٦,٧٨٧    ٧    الخدمةمخصص تعويض نهاية 

        ١٠٨,٢٠٦  ١٤١,٥٩٦ 

           مطلوبات متداولة
 ٨٨,٨٩٠  ١٢٥,٤٦١    ٨    ذمم دائنة ومستحقات

 ٢,١٣٧,٥٧٨   ٢,٠٣٤,٥٦٩    ٩    منح مقيدة مؤقتاً

        ٢,٢٢٦,٤٦٨   ٢,١٦٠,٠٣٠ 

 ٢,٣٣٤,٦٧٤   ٢,٣٠١,٦٢٦        مجموع المطلوبات

 ٢,٣٩٩,٠١٠  ٢,٣١٣,٢٢٨        مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 

  



  جزءاً من هذه القوائم المالية ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 ٢

  
 أمان -جل النزاهة والمساءلة من أاالئتالف 

  والتغير في صافي الموجوداتالنشاطات  قائمة
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 
            
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    إيضاح  
            اإليرادات 
 ١,١٠٦,٥٢٩  ١,٢٠٢,٦٤٨   ٩  قتاًإيرادات متحققة من منح مقيدة مؤ 
 ١٣,٧٣٣  ١١,٦١٢   ٦  إيرادات مؤجلة متحققة  
 ١٦,٤٥٦  ٤,٤٣٤     إيرادات غير مقيدة  
 ١,١٣٦,٧١٨  ١,٢١٨,٦٩٤     مجموع اإليرادات 
         
         المصاريف  
 ١,١٠٦,٥٢٩  ١,٢٠٢,٦٤٨   ١٠  مصاريف المشاريع 
 ١٣,٥٥٢ ١٣,٥٧٦   ٣  استهالك ممتلكات ومعدات 

 ٢٨,٨٩١   ٥٥,٢٠٤    ١١  مصاريف أخرى 

 ١,١٤٨,٩٧٢  ١,٢٧١,٤٢٨      مجموع المصاريف 
          
)٥٢,٧٣٤(      في صافي الموجوداتالنقص    )١٢,٢٥٤(  

 ٧٦,٥٩٠ ٦٤,٣٣٦      صافي الموجودات في بداية السنة 

 ٦٤,٣٣٦ ١١,٦٠٢      صافي الموجودات في نهاية السنة 
 

   
  



 

  جزءاً من هذه القوائم المالية ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
  ٣

  أمان -المساءلة ة ومن أجل النزاهاالئتالف 

  التدفقات النقدية قائمة
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي      

            أنشطة التشغيل
 )١٢,٢٥٤(  )٥٢,٧٣٤(      في صافي الموجودات  النقص

          
          : تعديالت 

 ١٣,٥٥٢  ١٣,٥٧٦      ممتلكات ومعدات ستهالكا

 ٣٦,٠٦٢  ٣٧,٧٥٥      مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ١٣,٦٦٦  -      قضايا مقامةمخصص 
ممتلكات ومعداتخسائر استبعاد       -   ٣٥٧ 

 )١٣,٧٣٣(   )١١,٦١٢(      إيرادات مؤجلة متحققة 
      )٣٧,٦٥٠   )١٣,٠١٥ 
          

 )٤٨٠,٩٩٢(  ٢٦٠,٠١١      مستحق من جهات مانحة
 )٢٠,٧٣٢(  ١,٥٥١      موجودات متداولة أخرى

 ١٧,٨٤٥  ٢٣,٢٦٧      إيرادات مؤجلة
 ٨٥٨,٩٩٦  )١٠٣,٠٠٩(      منح مقيدة مؤقتاً

 )٣٠,٢٢٦(  ٣٦,٥٧١      ذمم دائنة ومستحقات
 )٨,٨٢٦(  )١٦,٠٢٠(      مدفوع خصص نهاية خدمةم

 ٣٧٣,٧١٥  ١٨٩,٣٥٦      أنشطة التشغيل منصافي النقد 
         

         أنشطة اإلستثمار
 )١٧,٨٤٥(   )٢٣,٢٦٧(      ومعداتشراء ممتلكات 

 ٣٠٠  -      بيع ممتلكات ومعدات
 )١٧,٥٤٥(   )٢٣,٢٦٧(      صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

          
 ٣٥٦,١٧٠  ١٦٦,٠٨٩      في النقد والنقد المعادل الزيادة

 ١٨٣,٨٤٧  ٥٤٠,٠١٧      النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 ٥٤٠,٠١٧  ٧٠٦,١٠٦      ي نهاية السنةالنقد والنقد المعادل ف



 ٤

  أمان -من اجل النزاهة و المساءلة االئتالف 

  قوائم الماليةإيضاحات حول ال
  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

  عـام .١
 بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة ٢٠٠٠عام ) أمان(النزاهة والمساءلة  تأسس االئتالف من أجل

 بتاريخفي رام اهللا لدى وزارة الداخلية الفلسطينية  سجلت أمان رسمياً .ة وحقوق اإلنسانقراطيومجال الديم في

  .٥٠٥-٢٢٢٣٤-RA تحت رقمغير هادفة للربح  كجمعية ٢٠٠٤ شباط ٩
في النظام  النزاهة والمساءلةتحسين و تعزيز من خالل الصالح الحكمالى  للوصول اإلسهام فيأمان  تتمثل رسالة

      .الفلسطينيالمجتمع  قطاعات جميع يف وكذلك السياسي

على  هونتائج هأسباباستقصاء ووإساءة إستخدام األموال العامة  الفساد وخصائص مظاهرتهدف أمان إلي تحديد 
مناسبة في المجاالت التشريعية والقضائية واإلدارية والمالية في مختلف القطاعات  اتالسلطة، وتحديد وإقتراح آلي

أفراد عالوة على ذلك، تهدف أمان إلى رفع مستوى الوعي العام بين . وتحقيق الشفافية والمساءلةساد لمكافحة الف
ر الفساد وآثاره المدمرة، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة بما في ذلك المجلس طامخالمجتمع الفلسطيني فيما يتعلق ب

والعمل بشكل وثيق مع المجلس التشريعي  ،قتراح مشاريع قوانين وأنظمةعي الفلسطيني والمجتمع المدني، واالتشري
 .الفلسطيني

  .٢٠١٢ آذار ١٣تاريخ ب مناءاألمن قبل مجلس  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  ألمان قوائم الماليةال إقرارتم 

   قوائم الماليةس إعداد الأس   ١,٢
  .معايير المحاسبة الدولية جلسمتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن 

  .تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية
  .مانبالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس أل قوائم الماليةالوعرض تم إعداد 

  التغيرات في السياسات المحاسبية    ٢,٢
مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية  مانألإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 

  :خالل السنة يار المعدل التاليبتطبيق المع أمان، باستثناء قيام للسنة السابقة
  

   .)المعدل(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة  :٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
تعتقد إدارة أمان . سيرات والتي ال تزال غير نافذة المفعولباإلضافة إلى ذلك، تم إصدار العديد من المعايير والتف

بأن هذه المعايير والتفسيرات الجديدة لن يكون لتطبيقها أثر جوهري على اإليضاحات أو المركز المالي أو نشاطات 
  .أمان

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية   ٣,٢
  

 إيرادات المنح 
دون وجود أية شروط مسبقة علـى   ألمانعهدات التي يعطيها المانح تتعهدات المانحين غير المشروطة هي تلك ال

  .القيام بها للحصول على هذه المنحة أمان
  :يتم االعتراف بإيرادات المنح من تعهدات المانحين غير المشروطة كما يلي

مشروط  حصول على تعهد غيرالعند كإيراد  أو الوقت معين بهدف يتم االعتراف بالمنح غير مقيدة االستخدام –
 . من المانح

عنـد  كإيراد  محدد أو مرتبطة بمرور وقت معين هدفيتم االعتراف بالمنح المقيدة مؤقتاً والمخصصة لتنفيذ  –
 . أو مرور الزمن المحدد تنفيذ هذا الغرض



 ٥

  
  اإليرادات المؤجلة

دلة ويتم اإلعتراف بهـا  تسجل الممتلكات والمعدات التي تم الحصول عليها دون مقابل كإيرادات مؤجلة بالقيمة العا
 للممتلكـات كإيرادات في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات بشكل منتظم وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع 

 .والمعدات

  تحقق المصاريف
  .وفقاً لمبدأ االستحقاق عند حدوثها يتم قيد المصاريف

  تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
إذا . مالي محـدد  أصلفي نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني  يتم إجراء تقييم

  .وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات

 والنقد المعادلالنقد 
تستحق خالل فترة  التي ودائع قصيرة األجلالوالنقد معادل من ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد ال

  .ثالثة شهور أو أقل

  المستحق من جهات مانحة
تظهر المستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشروط بعد تنزيل المبالغ المستلمة والتعهدات غير القابلـة  

يل كامل مبلغ التعهد غيـر  صبح من غير المرجح تحصيتم تقدير التعهدات غير القابلة للتحصيل عندما ي. للتحصيل
  .المشروط

  الممتلكات والمعدات
تشمل كلفـة  . خسائر التدني المتراكمة إن وجدتبعد تنزيل االستهالك المتراكم و بالكلفة والمعدات الممتلكاتتظهر 

اريف التمويـل للمشـاريع   ومص والمعدات الممتلكاتالمتكبدة الستبدال أي من مكونات الكلفة  والمعدات الممتلكات
قائمة النشاطات والتغيـر  يتم إثبات جميع النفقات األخرى في . اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقـاً للعمـر اإلنتـاجي     .عند تحققها في صافي الموجودات
 :المتوقع كما يلي

ي العمر اإلنتاج  
  )سنوات(

  ٧-٦  مكتبي  أثاث
  ٥-٤  أجهزة مكتبية

وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة  والمعدات بند من الممتلكات أييتم شطب 
يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل، والذي . اقتصادية متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه

قائمة النشاطات والتغير في صافي العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل، في يمثل الفرق بين 
  .الموجودات

إن لزم  تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً
  . األمر

  ضريبة الدخل 
  .لضريبة الدخل ةغير خاضع اهلذلك فإنوفقاً مؤسسة غير هادفة للربح،  أمان

  مخصص تعويض نهاية الخدمة
لقانون العمل الساري المفعول فـي فلسـطين علـى أسـاس      يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً
 .أمانتخصيص راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في 



 ٦

  ذمم دائنة ومستحقات
د في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تـتم  يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السدا

  .المطالبة بها من قبل المورد

  األسس والتقديرات 
إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وإفتراضـات محاسـبية   

 أمـان تقوم إدارة . مانام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية ألويتطلب ذلك أيضا قيام اإلدارة باستخد
نظـراً  . بمراجعة تقديراتها وإفتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر بناء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السـابقة 

  الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات

  العمالت األجنبية
م تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكـي وفقـاً   يت

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو . ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة
. القوائم الماليةنهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الدفع بالعمالت األخرى في 

  .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات

  ممتلكات ومعدات  .٣
  :يشمل هذا البند ما يلي

  
  أثاث

    مكتبي 
  أجهزة

    مكتبية 
  

  المجموع
  دوالر أمـريكي    دوالر أمـريكي    يكيدوالر أمـر  

            الكلفة
 ٩١,٠٨٢  ٧١,٤٤٢  ١٩,٦٤٠  ٢٠١١الرصيد في أول كانون الثاني 

 ٢٣,٢٦٧  ١٦,٤٩٧  ٦,٧٧٠  إضافات

 ١١٤,٣٤٩  ٨٧,٩٣٩  ٢٦,٤١٠  ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 

       
       اإلستهالك المتراكم

 ٦٧,٢٣٨  ٥٥,٨٠٢  ١١,٤٣٦  ٢٠١١الرصيد في أول كانون الثاني 

 ١٣,٥٧٦  ١٠,٠٦٠  ٣,٥١٦  االستهالك للسنة

 ٨٠,٨١٤  ٦٥,٨٦٢  ١٤,٩٥٢  ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 
       

       صافي القيمة الدفترية
 ٣٣,٥٣٥  ٢٢,٠٧٧  ١١,٤٥٨  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

 ٢٣,٨٤٤  ١٥,٦٤٠  ٨,٢٠٤  ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في 

  
 ٥٥,٤٤٨ مبلغ أمانيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي مازالت مستخدمة في عمليات بلغت ق

 .على التوالي ٢٠١٠و ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في دوالر أمريكي  ٣٦,٢٠٢و



 ٧

  مستحق من جهات مانحة  .٤
  رصيد  

    اضافات    أول السنة
  النقد 
  المستلم

  فروقات  
    العملة

  رصيد
  نهاية السنة

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    ر أمريكيدوال  
 ١,٠٧١,٨٩٠ )٤,١٦١(  )٩٣٤,١٦٤(  ٥٥٠,٧٣٥  ١,٤٥٩,٤٨٠  جولوكسمبورا النرويج وهولند اتحكوم

 ٢٦٦,٩٥٢  )١,٣١٢(  )١١٥,٠٥١(  ٢٩٠,٤٩٣  ٩٢,٨٢٢  منظمة الشفافية الدولية

 ٩٥,٢٩٢ -  )٧٣,٠٠٠(  ١٦٨,٢٩٢  -  المستقبل مؤسسة

 - -  )١٢,١٢٠(  -  ١٢,١٢٠ البنك الدولي

 ٣٢,١٢١ )٥,٣١٩(  -  ١١,٨٣٥  ٢٥,٦٠٥ مؤسسة فردريش ناومان

 ٣٦,٧٠٣ -  )٥٣,٦٠٨(  ٧٣,٤٠٥  ١٦,٩٠٦ تيري

 ٨,٠٠٠ -  )٢٩,٠٠٠(  ٣٧,٠٠٠  - الصندوق الوطني للديمقراطية

 ٣,٥٧٤ -  )٩,١٧٢(  -  ١٢،٧٤٦ مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 ٢٧,٥٨٧ ١٥,١٢٦  )١٦٦,١٨٠(  -  ١٧٨,٦٤١  المفوضية االوروبية

 - -  )٦,٥٥٢(  ٢,٧٤٢  ٣,٨١٠  التعاون االيطالي

  ١,٥٤٢,١١٩ ٤,٣٣٤  )١,٣٩٨,٨٤٧(   ١,١٣٤,٥٠٢  ١,٨٠٢,١٣٠ 



 ٨

  موجودات متداولة أخرى .٥
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ١١,٩٣٥  ١٢,٢٠٨  مصاريف مدفوعة مقدماً
 ١٠,٢٤٤  ١,٨٥٣  ذمم موظفين

 ١٠,٨٤٠  ١٧,٤٠٧  أخرى ذمم
  ٣٣,٠١٩  ٣١,٤٦٨ 

  إيرادات مؤجلة .٦
يـتم  و ،التي تم الحصول عليها خالل السنة من المنح المقيدة مؤقتاً كإيرادات مؤجلة الممتلكات والمعداتيتم تسجيل 

فيما يلي ملخص الحركة على اإليـرادات  . تاجي المتوقععتراف بها كإيرادات بشكل منتظم وفقاً لعمر األصل اإلنإلا
  : المؤجلة خالل السنة

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ١٩,٠٤٢   ٢٣,١٥٤  رصيد بداية السنة
 ١٧,٨٤٥   ٢٣,٢٦٧  )٩إيضاح (إضافات 

 )١٣,٧٣٣(    )١١,٦١٢(  إيرادات مؤجلة متحققة 
 ٢٣,١٥٤   ٣٤,٨٠٩  رصيد نهاية السنة

  ص تعويض نهاية الخدمةمخص .٧
  :فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ٥٧,٨١٦  ٨٥,٠٥٢  رصيد بداية السنة
 ٣٦,٠٦٢  ٣٧,٧٥٥  اإلضافات خالل السنة

 )٨,٨٢٦(  )١٦,٠٢٠(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
 ٨٥,٠٥٢  ١٠٦,٧٨٧  اية السنةرصيد نه

  ذمم دائنة ومستحقات .٨
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 ١٧,٠٦٩  ٦٤,٤٨٠  مستحق لموردين
 ٥٠,٩١٦  ٣٤,٦٦٨  شيكات آجلة

 ١٣,٦٦٦  ١٣,٦٦٦  خصص قضايا مقامةم
 ٧,٠٠٠  ٧,٠٠٠  أتعاب مهنية مستحقة

 -  ٥,٥٣٩  ضريبة رواتب مستحقة
 ٢٣٩  ١٠٨  أخرى

  ٨٨,٨٩٠  ١٢٥,٤٦١ 



 ٩

  منح مقيدة مؤقتاً  .٩
تشمل  .منح والمبلغ المصروف من كل منحةتمثل الفرق بين إجمالي مبلغ الووالتي يشترط المانحين استعمالها بتحقيق هدف معين  اًيمثل هذا البند اإليرادات غير المتحققة من المنح المقيدة مؤقت

 : على ما يلي ٢٠١١كانون األول  ٣١المنح المقيدة مؤقتاً كما في 

  
  رصيد

   اإلضافات  بداية السنة

إيرادات متحققة 
من منح مقيدة 

  مؤقتاً

  
معاد إلى 

 مانحين

  
إيرادات 

  مؤجلة

  
  فروقات
   العملة

  رصيد
 نهاية السنة

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

 ١,٤٢٩,٣٤٦ ٦,٦٢٧   )٦,٣٩٣(  -   )٧٩٧,٤٨٨( ٥٥٠,٧٣٥ ١,٦٧٥,٨٦٥  جولوكسمبور ارويج وهولندالن اتحكوم

 ٢٩٥,٩٤٨ ١,٩٣٨   )٩,٢٦٦(  )١٦,٣٤٥(   )١٤٣,٤١٧( ٢٩٠,٤٩٣ ١٧٢,٥٤٥ منظمة الشفافية الدولية

 ١٢٥,١٨٧  -  )١,٧٥٣(  -   )٤١,٣٥٢( ١٦٨,٢٩٢ -  المستقبل مؤسسة

 ٨٠,٨١٢ ٨,١٨٤   )٣,٢٥٩(  -   )١٢٢,٥٤٢( - ١٩٨,٤٢٩  المفوضية االوروبية

 ٥٢,٠٥٠ -  -  )١١,٥٧٧(  )٤٥,١٥٧( ٧٣,٤٠٥ ٣٥,٣٧٩ تيري

 ٢١,٢٤١ )٤٢٣(  -  -  )١٠,٥٩١( ١١,٨٣٥ ٢٠,٤٢٠ فردريش ناومانمؤسسة 

 ١٢,٦٢١ -  -  -  )٢٤,٣٧٩( ٣٧,٠٠٠ - الصندوق الوطني للديمقراطية

 ١٠,٠٤١ -  -  -   )١٠,٧٥٠( - ٢٠,٧٩١ البنك الدولي

 ٥,٠٤٢  -  )٢,٥٩٦(  -  )٥,٠٦٩( - ١٢,٧٠٧  مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 ١,٣٤٢  -  -  -  -  - ١,٣٤٢ عرب ضد الفساد لمانيونبر

 ٩٣٩  -  -  -   )١,٩٠٣( ٢,٧٤٢ ١٠٠ التعاون االيطالي

 ٢,٠٣٤,٥٦٩ ١٦,٣٢٦   )٢٣,٢٦٧(  )٢٧,٩٢٢(   )١,٢٠٢,٦٤٨( ١,١٣٤,٥٠٢ ٢,١٣٧,٥٧٨ 

  



 ١٠

    المشاريع مصاريف .١٠

  

برنامج تعزيز قيم 
النزاهة ونظم المساءلة 
ومبادئ الشفافية في 

    الفلسطيني المجتمع 
النزاهة من اجل 

    الفقراء
التعليم في 

    مواجهة الفساد

 حق عن الدفاع

 في والتنظيم التجمع

    فلسطين

تعزيز المشاركة 
الفلسطينية في 

  االنتخابات

  

  مسح
للعاملين  الفساد 

في القطاع العام 
  واألسر

مراكز المناصرة   
واالرشاد القانوني 
في منطقة حوض 
البحر االبيض 
المتوسط التابعة 
لمنظمة الشفافية 

    الدولية
 الصالح الحكم شهادة

  األهلي للعمل

  

  

  
  النرويج اتحكوم

    تيري  جا ولوكسمبوروهولند 
الصندوق الوطني 

    للديمقراطية
يش فردرمؤسسة 

  التعاون اإلیطالي    ناومان

  
  البنك الدولي

مجموعة االتصاالت   
  المستقبل مؤسسة    الفلسطينية

  
  المجموع الفرعي

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  
 ٣٣٣,٢٩٨  ٢٩,٢٨١  -  -  -  -  ١٤,٢٢٤ ١٨,٨٠٤ ٢٧٠,٩٨٩  رواتب ومصاريف متعلقة بها

 ١٢٦,٠٠٨  -  -  -  -  -  - - ١٢٦,٠٠٨  مصاريف مشاريع
 ٢٨,١٤٨  ٢,١٩٤  -  -  -  -  ١,١٤٥ ١,٥٨٣ ٢٣,٢٢٦  مخصص تعويض نهاية الخدمة

 ١٧١,٥٦٧  ٥,٠٠٠  -  ٤٠٠  ١,١٩٤  ٥,٦٤٢  ١,٢١٧ ٦,٩٨٤ ١٥١,١٣٠  أتعاب خبراء وتدريب
 ٢١,١٧٦  ١,٩٤٥  -  -  -  -  ٧٩٨ ٥٠ ١٨,٣٨٣  أدوات مكتبيةقرطاسية وخدمات عامة و

 ١٠,٥٠٠  -  -  -  -  -  - - ١٠,٥٠٠  أتعاب مهنية
 ٣٢,٤٥٩  ١,٨٠٠  -  -  -  ١٨٤  - ٧١٦ ٢٩,٧٥٩  إيجار مكاتب ومعدات وقاعات

 ٢٩,٠٦٨  ١١٢  -  ٧٨٠  ٥١٨  ١,٥١٤  ٢,٠٧٨ ٦,٣٩١ ١٧,٦٧٥  ومصاريف تدريب ورشات عمل
 ٢٥,٧٢٥  -  -  ١٢٧  ٦٩  ٢٠٥  ٢,٠٨١ ٦,٧٢٩ ١٦,٥١٤  مواصالت وتنقالت 

 ١٣٦,٣٣٧  ٣٦٠  ٥,٠٦٩  ٩,٤٤٣  ١٢٢  ٣,٠٤٦  ٢,١٨٥ ٣,٥٨٦ ١١٢,٥٢٦  مطبوعات ومنشورات
 ١١,١٤٣  ٦٠٨  -  -  -  -  ٦١١ ٢٥٩ ٩,٦٦٥  بريد وهاتف وإنترنت

 ١١,٢٦٠  ٥٢  -  -  -  -  ٤٠ ٥٥ ١١,١١٣  أخرى
 ٩٣٦,٦٨٩  ٤١,٣٥٢  ٥,٠٦٩  ١٠,٧٥٠  ١,٩٠٣  ١٠,٥٩١  ٢٤,٣٧٩ ٤٥,١٥٧ ٧٩٧,٤٨٨  المجموع



 ١١

  مصاريف المشاريع )تابع(

      

تعزيز فاعلية 
واستقاللية السلطة 
القضائية وتقوية 

دور المجتمع المدني 
في الرقابة على 

    القضاء

 من الفساد مكافحة

 المعلومات خالل

    الفعال يكوالتشب

قياس جهود مكافحة 
الفساد وخلق الطلب 

العام على نظم 
النزاهة الوطنية 
الفعالة في مصر 

    والعالم العربي

مراكز المناصرة 
القانوني في  واإلرشاد

منطقة حوض البحر 
المتوسط التابعة  األبيض

 لمنظمة الشفافية الدولية
  )الضفة الغربية(

مراكز المناصرة   
القانوني  واإلرشاد

في منطقة حوض 
 األبيضالبحر 

المتوسط التابعة 
لمنظمة الشفافية 

  )غزة( الدولية

  

  المجموع    المجموع

    المفوضية األوروبية    المجموع الفرعي  
منظمة الشفافیة 

    الدولیة
منظمة الشفافیة 

    الدولیة
  منظمة الشفافیة

  الدولیة 
منظمة الشفافیة   

  الدولیة
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي    ر أمريكيدوال    دوالر أمريكي  
 ٣٨٣,٤٧٩  ٤٤٤,٠٨١  ٥,٢١٧  ٤,٣١٧٥  ٤,٢١٥ ٩,٨٧٩ ٤٨,٢٩٧ ٣٣٣,٢٩٨  رواتب ومصاريف متعلقة بها

 ١١,٥٠٠  ١٢٩,٠٠٨  -  -  - ٣,٠٠٠ - ١٢٦,٠٠٨  مصاريف مشاريع
 ٣٦,٠٦٢  ٣٧,٧٥٥  ٥٧٣  ٤,١٤٢  ٣٥٤ ٧١٥ ٣,٨٢٣ ٢٨,١٤٨  ية الخدمةمخصص تعويض نها
 ١٥٨,٠٨٢  ٢١٧,٤٦٦  ٢,٧٤٠  ١٣,٧١٠  ٤,٧٦٥ ٤٠٦ ٢٤,٢٧٨ ١٧١,٥٦٧  أتعاب خبراء وتدريب

أدوات وقرطاسية وخدمات عامة 
 ٢٦,١٨٨  ٢٢,٩٠٩  ٨٤٦  -  - - ٨٨٧ ٢١,١٧٦  مكتبية

 ١٠,٠٠٠  ١٨,٤٥٨  ٢,٤٥٠  ٣,٢٥٠  - - ٢,٢٥٨ ١٠,٥٠٠  أتعاب مهنية
 ٢٨,٤٠٥  ٣٢,٤٥٩  -  -  - - - ٣٢,٤٥٩  إيجار مكاتب ومعدات وقاعات

 ٥٠,١٣٣  ٣٦,٧٧٣  -  ٨٠٣  ٤٦٧ ١,٤٢٣ ٥,٠١٢ ٢٩,٠٦٨  ومصاريف تدريب ورشات عمل
 ٤٠,١٤٨  ٣١,٠٠٦  -  ٦٥  ٤٦٢ ٣١٩ ٤,٤٣٥ ٢٥,٧٢٥  مواصالت وتنقالت 

 ٣٤٢,٢٢٤  ٢٠٩,٦٦٥  ٦,٨٩٠  ٢٠,٨٨٩  ١٠,٥٧٣ ١,٤٢٤ ٣٣,٥٥٢ ١٣٦,٣٣٧  مطبوعات ومنشورات
 ١٢,٩١٤  ١١,٧٨٠  ١٠٩  -  - ٥٢٨ - ١١,١٤٣  بريد وهاتف وإنترنت

 ٧,٣٩٤  ١١,٢٨٨  ٢٨  -  - - - ١١,٢٦٠  أخرى
  ١,١٠٦,٥٢٩  ١,٢٠٢,٦٤٨  ١٨,٨٥٣  ٨٦,٠٣٤  ٢٠,٨٣٦ ١٧,٦٩٤ ١٢٢,٥٤٢ ٩٣٦,٦٨٩ 



 ١٢

  مصاريف أخرى .١١

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

  -   ٣٤,٩٠٨  ت الموظفينآكافم
 ١٤,٨٦٨  ٢٠,١١١  فروقات عملة

 ١٣,٦٦٦  -  مخصص قضايا مقامة

 ٣٥٧  -  خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

 -   ١٨٥  أخرى

  ٢٨,٨٩١  ٥٥,٢٠٤ 

  معامالت مع جهات ذات عالقة .١٢
  :مع اإلدارة العليا يمثل هذا البند المعامالت

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

    :تعويضات اإلدارة العليا
 ٧٢,٤٥٥   ٧٤,٦١٧   صة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بهاح

 ٣,٨١٣  ٣,٦٠٠   حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .١٣
لمستحق وا والنقد المعادل نقدالالموجودات المالية من  تتألف. تتألف األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية

والمـنح   ومستحقات ذمم دائنةتتكون المطلوبات المالية من  .تداولة األخرىموبعض الموجودات ال جهات مانحةمن 
  .المقيدة مؤقتا

  .القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفتريةال تختلف 

  إدارة المخاطر .١٤
 مخاطر السيولة

 .الحتفاظ بالنقد الكافي لتسديد المطلوبات المتداولة وتمويل أنشطة التشغيلمن مخاطر السيولة من خالل ا أمانحد ت
  .يتم تمويلها من عدة مانحين أمانكما أن أنشطة 

  .تستحق معظم مطلوبات أمان خالل فترة تقل عن ثالثة شهور



 ١٣

 األجنبية  مخاطر العمالت
لموجودات للتغيرات الممكنة المعقولة على يمثل الجدول التالي مدى حساسية قائمة النشاطات والتغير في صافي ا

إن أثر  .مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة العمالت األجنبيةصرف الدوالر االمريكي مقابل  أسعار
  :ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه مساوٍ النقص المتوقع في أسعار الفائدة

١٢٠١  

في سعر  التغير
مقابل  الصرف

    ريكيالدوالر األم

األثر على قائمة 
النشاطات والتغير في 

  صافي الموجودات
  دوالر أمريكي    %  

 ٥,٦١٣  +٥  )يورو(وحدة النقد األوروبية 

(١,٦٣٤)  +٥   الجنيه اإلسترليني

(٩,٠٤٤)  +٥  النرويجي الكرون

     
١٠٢٠     

 ٢٨٠  +٥  اإلسرائيلي الشيقل

(٧,٥٢٤)  +٥  )يورو(وحدة النقد األوروبية 

(٣,٧٥٢)  +٥  الجنيه اإلسترليني

(١٧,٥٩١)  +٥  النرويجي الكرون

  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  .١٥
إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر . في فلسطين اأنشطته أمانمارس ت

  .اهوقد يؤثر سلباً على أدائ األنشطته أمانممارسة 
 


