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  ين المحترمالمناء أعضاء مجلس اادةحضرات الس
  "القانون من أجل اإلنسان" الحق جمعية
  رام اهللا

  

   المستقلتقرير مدقق الحسابات
  

 المقدمـة
  

، والتي  )مؤسسة غير هادفة للربح    ("القانون من أجل اإلنسان   " الحق   جمعيةل  بتدقيق البيانات المالية المرفقة    قمنا  
، النشاطات والتغير في صافي الموجوداتوكل من بيانات  ٢٠٠٨  كانون األول٣١تتكون من المركز المالي كما في 

  .سياسات المحاسبية الهامة، وإيضاحات تفسيرية أخرىوالتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص لل
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
  

 إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية                 
 وتشمل هذه المـسؤولية تـصميم،   .يات المتحدة الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية في الوال  ١١٧و معيار رقم    

 برقابة داخليـة لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خاليةً من أخطاء جوهرية، سواء               واالحتفاظتطبيق  
 إختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقـديرات  اإلدارةكانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ، وتشمل مسؤولية         

  .سبية معقولة حسب الظروفمحا
  

  مسؤولية مدقق الحسابات
  

لقد قمنا بتدقيقنا وفقـاً للمعـايير الدوليـة         . إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات إستناداً إلى تدقيقنا            
صول على  للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للح               

  . جوهريةأخطاءتأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من 
  

.  للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات الماليـة           بإجراءاتيتضمن التدقيق القيام      
 الجوهرية في البيانات المالية،     ءاألخطاتستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر             

 إجراءات  االعتباروعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في          . سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ       
 والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التـدقيق             جمعيةالرقابة الداخلية لل  

يتضمن التدقيق كذلك تقييم    . جمعيةة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى ال            المناسب
 اإلجمالي، وكذلك تقييم العرض     اإلدارةمالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل           

  .للبيانات المالية
  

  . الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق نعتقد أن بينات التدقيق  
  الـرأي

المـالي  مركز  في رأينـا، أن البيانـات الماليـة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، ال              
ـ  ٢٠٠٨ ولاأل كانون   ٣١كما في    )مؤسسة غير هادفة للربح   ( "القانون من أجل اإلنسان   " الحق   جمعيةل  المـالي،   ا وأدائه

 الصادر عن مجلس    ١١٧و معيار رقم      النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية          اوتدفقاته
  .معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة

  
  

  )الشرق األوسط(ديلويت آند توش   ٢٠٠٩ نيسان ١٤  في :رام اهللا
  
  



 

 ١

  أ-بيان
  

  "القانون من أجل اإلنسان" الحق جمعية
  

  بيان المركز المالي
  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما في 

  
  

   ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 دوالر  دوالر  إيضاح 

      :الموجودات
 ٣٦٥,١٠٥ ٤٤٦,٦٥١  ٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك

 ٢٧١,٩٥٦ ٤٦٦,٨٩٥  ٤  ودائع بنكية مخصصة
  - ٣٧,٥٠٠    تبرعات مستحقة

 ٣٦,٢٤٣ ٣٩,٧٦٩  ٥ وض و سلف الموظفينقر
 ٩,٩٨٥ ١٣,٢٩١  ٦  أخرىموجودات

 ١٩٧,٤٥٦ ١٨٨,٩٤٣  ٧ موجودات ثابتة، بالصافي 
 ٨٨٠,٧٤٥  ١,١٩٣,٠٤٩   مجموع الموجودات

  
 المطلوبات وصافي الموجودات

     

      
      :المطلوبات

 ٤٥,٩٩٧ ٤١,٨٠٩  ٨ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 ٢٧١,٧٧٥ ٣٥٤,٤١٣  ٩ إنتفاعات الموظفينمخصص 

 ٣١٧,٧٧٢  ٣٩٦,٢٢٢   مجموع المطلوبات
      :صافي الموجودات

 ٢١٥,٥٢٩ ٢٠٧,٢١١    )ب-بيان                 (وفر عام
 ٢٤٦,٣١٠ ٤٧٠,٢٧٢   )ب-بيان ( وفر مؤقت التخصيص 

 ١٠١,١٣٤ ١١٩,٣٤٤   اءو قفية مجلس األمن
 ٥٦٢,٩٧٣  ٧٩٦,٨٢٧   مجموع صافي الموجودات

 ٨٨٠,٧٤٥  ١,١٩٣,٠٤٩   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها
  
  
  
  
  
  



 

 ٢

  ب-بيان
  

  "انون من أجل اإلنسانالق" الحق جمعية
  بيان النشاطات

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
  

  

  المجموع           

   
  

   الوفر العام

الوفرمؤقت 

 ٢٠٠٧   ٢٠٠٨   التخصيص
 دوالر   دوالر   دوالر   دوالر  إيضاح 

          :اإليرادات التشغيلية

 ١,١٠٤,١٤٢   ١,٣١١,٤٨٠   ١,٣١١,٤٨٠     ١٣ منح وتبرعات

١٨,٢١٠   إيرادات متفرقةو فوائد بنكية 
     ١٩,٧٠٨   ١٨,٢١٠ 

   ١٨,٢١٠
  ١,١٢٣,٨٥٠   ١,٣٢٩,٦٩٠   ١,٣١١,٤٨٠ 

١,٠٨٧,٥١٨  ١٣ الوفر المحرر من الوفر مؤقت التخصيص
  )١,٠٨٧,٥١٨(   -   - 

١,١٠٥,٧٢٨   مجموع اإليرادات التشغيلية
  ١,١٢٣,٨٥٠   ١,٣٢٩,٦٩٠   ٢٣٣,٩٦٢ 

          

 ٦٠١,٩٤٨   ٦٢٩,٩١٨     ٦٢٩,٩١٨  ١١ يةمصاريف برامج

 ٢٤٣,٤٣٨   ٢٧٥,٦٠٥     ٢٧٥,٦٠٥  ١٠ مصاريف إدارية وعمومية

 ١١١,٤٢٨   ١٥٥,٩٥٣     ١٥٥,٩٥٣  ١٢   مشاريع خاصةمصاريف

 ٢٧,٢٥٥   ٣٤,٥٥٥     ٣٤,٥٥٥   استهالكات الموجودات الثابتة

 (٨,٢٣٤)   )١٩٥(     )١٩٥(   فروقات العملة) إيرادات(خسائر 

 ٩٧٥,٨٣٥   ١,٠٩٥,٨٣٦   -  ١,٠٩٥,٨٣٦   مجموع المصاريف

 ١٤٨,٠١٥   ٢٣٣,٨٥٤   ٢٣٣,٩٦٢   ٢٣٣,٨٥٤   ) أ–بيان (خالل السنة  التغير في صافي الموجودات

  
  
  
  
  
  

  جب أن تقرأ معهاإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وي
  



 

 ٣

  ج-بيان

  "القانون من أجل اإلنسان"جمعية الحق 
  التغير في صافي الموجوداتبيان 

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
  

  

 
  

 المجموع   وقفية مجلس األمناء    الوفرمؤقت التخصيص   الوفر العام
 دوالر   دوالر   دوالر   دوالر 

        :٢٠٠٨  كانون األول ٣١

 ٥٦٢,٩٧٣   ١٠١,١٣٤   ٢٤٦,٣١٠  ٢١٥,٥٢٩ رصيد أول السنةال

 ٢٣٣,٨٥٤   ٠   ٢٢٣,٩٦٢   ٩,٨٩٢ )ب –بيان ( خالل السنة التغير في صافي الموجودات

 -   ١٨,٢١٠      )١٨,٢١٠( لوقفية مجلس األمناءالمحول 

 ٧٩٦,٨٢٧   ١١٩,٣٤٤   ٤٧٠,٢٧٢  ٢٠٧,٢١١ في نهاية السنة صافي الموجودات

          

        :٢٠٠٧  كانون األول ٣١

 ٤١٤,٩٥٨  -  ١٦٥,٣٠٣  ٢٤٩,٦٥٥ الرصيد أول السنة

 ١٤٨,٠١٥   -   ٨١,٠٠٧   ٦٧,٠٠٨ )ب –بيان (خالل السنة  التغير في صافي الموجودات

 -   ١٠١,١٣٤   -   )١٠١,١٣٤( المحول لوقفية مجلس األمناء

 ٥٦٢,٩٧٣   ١٠١,١٣٤   ٢٤٦,٣١٠  ٢١٥,٥٢٩ في نهاية السنة صافي الموجودات

  



 

 ٤

  د-بيان
  

  "القانون من أجل اإلنسان"جمعية الحق 
  تدفقات النقديةبيان ال

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
  

  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ 
 دوالر  دوالر  
      التدفق النقدي من عمليات التشغيل 

 ١,١٠٤,١٤٢  ١,٢٧٣,٩٨٠  برعات مقبوضةمنح وت
 ١٩,٧٠٨  ١٨,٢١٠  إيرادات متفرقة

 )٩٤٥,٢٠٨( )١,١٨٤,٦٠٢(  مصاريف مدفوعة للموردين والموظفين
 ١٧٨,٦٤٢  ١٠٧,٥٨٨  صافي النقد المتدفق في عمليات التشغيل

      
     التدفق النقدي المستخدم في العمليات االستثمارية

 (٦٦,٣١٩)  )٢٦,٠٤٢(  ثابتةمشتريات موجودات 
 (٦٦,٣١٩)  )٢٦,٠٤٢(  التدفق النقدي المستخدم في العمليات االستثمارية

      
 ١١٢,٣٢٣  ٨١,٥١٦  في النقد وأرصدة البنوك خالل السنة) النقص(الزيادة 

 ٢٥٢,٧٨٢  ٣٦٥,١٠٥  نقد في الصندوق ولدى البنوك في أول السنة
 ٣٦٥,١٠٥  ٤٤٦,٦٥١  ي آخر السنةنقد في الصندوق ولدى البنوك ف

     
     تسوية لصافي النقد المتدفق من عمليات التشغيل

     :للتغير في صافي الموجودات 
 ١٤٨,٠١٥  ٢٣٣,٨٥٤  التغير في صافي الموجودات للسنة

 (١٠٠,٠١٢)  )١٩٤,٩٣٩(  النقص في ودائع مخصصة
 ٩٢,٤٩٩  ٨٢,٦٣٨  التخصيص إلنتفاعات الموظفين
 ٢٧,٢٥٥  ٣٤,٥٥٥  أستهالكات الموجودات الثابتة

 -  )٣٧,٥٠٠(   النقص  في تبرعات مستحقة) الزيادة(
 (٢٠,٤٥٤)  )٣,٥٢٦(  النقص  في سلف ودفعات للموظفين) الزيادة(

 ٧٢٧  )٣,٣٠٦(   في موجودات أخرى) الزيادة(النقص 
 ٣٠,٦١٢  )٤,١٨٨(  في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى) الزيادة(النقص 

 ١٧٨,٦٤٢  ١٠٧,٥٨٨ 
  
  
  

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية ويجب أن تقرأ معها
  



 

 ٥

  "القانون من أجل اإلنسان"جمعية الحق 
  إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١
 )تظهر المبالغ بالدوالر األمريكي(

  
  : عام- ١
  

، هي جمعية حقوق إنسان فلسطينية، غير حكومية ومستقلة، مقرها مدينة "القانون من أجل اإلنسان"جمعية  الحق 
 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين بهدف توطيد مبدأ سيادة ١٩٧٩ الضفة الغربية، تأسست عام –رام اهللا 

كشركة غير " الحق" سجلت . حتلةالقانون، وتعزيز صون حقوق اإلنسان واحترامها في األراضي الفلسطينية الم
 ٢٠٠٤وفي بدايات العام .  ربحية بمقتضى القانون األردني الذي كان ساريا في األراضي الفلسطينية في ذلك الحين

تم تعديل الوضع القانوني للحق حيث تم تصفيتها كشركة غير ربحية وإعادة تسجيلها كجمعية أهلية تخضع للنظم 
  .ظمة للجمعيات األهلية والهيئات الخيريةوالقوانين الفلسطينية النا

  
  : ملخص ألهم األسس المحاسبية- ٢

  

 إلى قواعد المحاسبية ةاالستحقاق، المعايير الدولية للتقارير المالية باإلضافتم تجهيز البيانات المالية وفقا لمبدأ 
  .الخاصة بالمؤسسات الغير هادفة للربح

 والتعديالت على معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية اإللزامية اتفي السنة الحالية اإلصدار جمعية التتبن  -  أ
) ٧( في تحضير البيانات المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم جمعية ، وقد تبنت الللتقارير المالية

دل بعض متطلبات ، وع)٣٠(اإلفصاحات، الذي استبدل معيار المحاسبة الدولي رقم /  األدوات المالية –
العرض واإلفصاح ، حيث يتطلب المعيار /  األدوات المالية –) ٣٢(االفصاح في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 وعلى األداء باإلضافة جمعيةافصاحات إضافية حول األدوات المالية وتأثيرها على المركز المالي لل) ٧(رقم 
شئة عن األدوات المالية وسياسات وإجراءات اإلدارة في  للمخاطر الناجمعيةإلى معلومات حول مدى تعرض ال

 .جمعيةمواجهة المخاطر والحد من تأثيراتها، ولم يكن لذلك أي تأثير على الوفر للسنة أو المركز المالي لل
  

  : الحسابات التاليةجمعيةللشملت البيانات المالية 
  
  . العامة غير المخصصة وتشمل كافة المنح والتبرعاتمجموعة الحسابات غير المخصصة  -
المخصصة والقابلة للصرف استنادا لتحديدات  وتشمل المنح والتبرعاتمجموعة الحسابات المخصصة   -

  .المتبرعين
إلستعمال جمعية الحق وفقا إلحتياجات الجمعية التي يقررها تمثل المبالغ المتوفرة : و قفية مجلس اإلدارة  -

  .مجلس اإلدارة
  
  :منح وتبرعات -ب

  تمثل التبرعات .يد المنح والتبرعات عند استالمها ويجري قيدها ضمن مجموعة الحسابات المعنيةيتم ق
في فترات  من المانحين تهاضاستعا سيتم ياألول والت كانون ٣١المستحقة جميع المصاريف المتحققة حتى 

  .الحقة لتاريخ البيانات المالية
  

  : الموجودات الثابتة- ج
 بالصافي من األستهالكات المتراكمة ويجري استهالكها على وتة بالتكلفة التاريخية تظهر الموجودات الثاب

  %.٢٠إلى % ٧بنسب سنوية تتراوح ما بين و أساس القسط الثابت 
  



 

 ٦

  
  )تابع (: ملخص ألهم األسس المحاسبية- ٢

  

  :ق إدخار الموظفيندو و صن تعويضات ترك الخدمة- د
 
يجرى التخصيص لتعويضات الموظفين عند ترك الخدمة استنادا إلى قانون العمل ساري المفعول   -

في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وتحتسب على أساس شهر واحد لكل سنة خدمة محتسبة على 
  . راتبآخر

  
 و كانت ةجمعي خطة لصندوق إدخار الموظفين تشمل جميع الموظفين المثبتين في الجمعيةتدير ال  -

على التوالي من الراتب  % ٢,٥و % ٥ و الموظف في صندوق اإلدخار بنسبة جمعيةمساهمة ال
 و جمعية تغيرت هذه النسب لتصبح مساهمة ال٢٠٠٨ كانون الثاني ١اعتبارا من . األساسي
  .على التوالي% ٤و % ٨الموظف 

  
  : ترجمة البيانات المالية- هـ

 أما األرصدة القائمة بالعمالت ،بية منظمة بالدوالر األمريكيساحم بقيود وسجالت جمعيةحتفظ الت
  :األخرى فيجري ترجمتها للدوالر األمريكي وذلك حسب األسس التالية

  

 وذلك األمريكي يجري تحويلها للدوالر عمالت غير الدوالر اإلمريكيالمعامالت القائمة فعال ب  - ١
  حسب سعر الصرف السائد بتاريخ المعاملة 

  
القائمة فعال بالعمالت األجنبية األخرى وذلك حسب سعر المالية لموجودات والمطلوبات  ا- ٢

 وكان بواقع  ٢٠٠٨  كانون األول٣١الصرف السائد مقابل الدوالر األمريكي كما في 
  .للدوالر األمريكي يورو ٠,٧٠٩و  شيقل للدوالر األمريكي ٣,٧٨٩٢

  
ترجمة والتحويل في حساب فروقات العملة الظاهر  يجرى قيد أية فروقات ناتجة عن عملية ال- ٣

   .النشاطات وصافي الموجوداتفي بيان 
  
  .هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر :هالنقد وما في حكم - و
  
  : إستخدام التقديرات-ز 
  

القيام  بتقديرات واجتهادات  معيةجإن إعداد البيانات المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة ال        
كما أن هذه التقديرات    . تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة           

وبشكل .  والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلةاإليراداتواالجتهادات تؤثر في 
 واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقديـة المـستقبلية          أحكام  إصدار جمعية ال إدارةخاص يتطلب من    

إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة مـن         . وأوقاتها
التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع                

 و  مخـصص تعـويض نهايـة الخدمـة        و تتلخص هذه التقديرات ب     .روف تلك التقديرات في المستقبل    وظ
  .اإلستهالكات



 

 ٧

  
  : نقد في الصندوق ولدى البنوك- ٣

  
  :يتألف رصيد هذا البند مما يلي

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
        

  ٢٢٧   ٣٤٠  نقد في الصندوق
 ٢,٢٤١   ٣,٧٩١  إسرائيلي شيقل –ودائع لدى البنوك 

  ٢٢٧,٣٠٨   ٣٥٠,٨٤٤  أمريكي دوالر -ى البنوك ودائع لد
 ١٣٥,٣٢٩   ٩١,٦٧٦  يورو –ودائع لدى البنوك 

  ٣٦٥,١٠٥   ٤٤٦,٦٥١
  
  

  : ودائع بنكية مخصصة- ٤
  

  :يتألف رصيد هذا البند مما يلي
  الفائض  قيمة  قيمة
  )العجز(  االلتزام  الوديعة

 (٦,٨٦٨) ١١٩,٣٤٤ ١١٢,٤٧٦   مجلس األمناءوقفية
 ٦ ٣٥٤,٤١٣ ٣٥٤,٤١٩  إنتفاعات الموظفين

٦,٨٦٢ ٤٧٣,٧٥٧ ٤٦٦,٨٩٥ 
  
  :تبرعات مستحقة – ٥

  
  : يتألف رصيد هذا البند مما يلي

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
        

  -    ٣٧,٥٥٥  مكتب الممثلية الهولندية

  ٣٧,٥٥٥   - 
  
  :قروض و سلف الموظفين – ٦

  
  :تألف رصيد هذا البند مما يلي ي

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
        

  ٣٢,٦٨٠   ٣٦,٦٢٨  قروض موظفين

  ٣,٥٦٣   ٣,١٤١  سلف سفريات و وورش عمل
  ٣٦,٢٤٣   ٣٩,٧٦٩ 

  

  :موجودات أخرى – ٧
  

  : يتألف رصيد هذا البند مما يلي
  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  

        
  ٤,٣٧٦    ٧,٦٨٢  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٥,٦٠٩    ٥,٦٠٩  مفتاحيات مدفوعة
  ٩,٩٨٥   ١٣,٢٩١ 

  



 

 ٨

  
    : ثابتة بالصافي موجودات-٨

  
  : يتألف رصيد هذا البند مما يلي

  

  المجموع    كتب    أجهزة    أثاث  
                :٢٠٠٨ كانون األول ٣١

                :التكلفة
  ٣١٤,٨١٣    ١٥٣,٤٦١    ١٤٦,٧٤٣    ١٤,٦٠٩  رصيد أول السنة

  ٢٦,٠٤٢    ٨,٦٣١    ١٧,٠٨١    ٣٣٠  إضافات
  -    -    -    -  استبعادات

 ٣٤٠,٨٥٥    ١٦٢,٠٩٢   ١٦٣,٨٢٤    ١٤,٩٣٩   السنةرصيد آخر 
                

         :االستهالك المتراكم
١١٧,٣٥٧   ٣٧,٠٥١   ٧٥,٢٦٤   ٥,٠٤٢  رصيد أول السنة  

 ٣٤,٥٥٥   ١١,١٠٩   ٢٢,٤٠٨   ١,٠٣٨  إضافات
 -   -   -     استبعادات

١٥١,٩١٢   ٤٨,١٦٠   ٩٧,٦٧٢   ٦,٠٨٠   السنةد آخر رصي
 ١٨٨,٩٤٣    ١١٣,٩٣٢    ٦٦,١٥٢    ٨,٨٥٩  صافي القيمة الدفترية

                
                :٢٠٠٧ كانون األول ٣١

                :التكلفة
  ٢٤٨,٤٩٤    ١٤٣,٤٦٥    ٩٠,٩٥٣    ١٤,٠٧٦  رصيد أول السنة

  ٦٦,٣١٩    ٩,٩٩٦    ٥٥,٧٩٠    ٥٣٣  إضافات
  --    --    --    --  استبعادات

 ٣١٤,٨١٣    ١٥٣,٤٦١   ١٤٦,٧٤٣    ١٤,٦٠٩  رصيد آخر السنة 
                

         :االستهالك المتراكم
  ٩٠,١٠٢    ٢٦,٦٢٢    ٥٩,٤٤٨    ٤,٠٣٢  رصيد أول السنة  

 ٢٧,٢٥٥   ١٠,٤٢٩   ١٥,٨١٦   ١,٠١٠  إضافات
 --   --   --   --  استبعادات

١١٧,٣٥٧   ٣٧,٠٥١   ٧٥,٢٦٤   ٥,٠٤٢  رصيد آخر السنة 
 ١٩٧,٤٥٦    ١١٦,٤١٠    ٧١,٤٧٩    ٩,٥٦٧  صافي القيمة الدفترية

 
  :ة أخرىدائنمصاريف مستحقة و أرصدة  – ٩

  
  :يتألف رصيد هذا البند مما يلي

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
        

  ٦,١٤٥    ٦,٢٩٨  أتعاب تدقيق حسابات
  ٣,٧٥٢    -  ضريبة دخل مقتطعة من رواتب الموظفين

 -   ٣,٠٨٨  مصاريف مستحقة
 ٣٦,١٠٠    ٣٢,٤٢٣  دائنة موظفين موردين وذمم 

  ٤٥,٩٩٧   ٤١,٨٠٩ 
  



 

 ٩

  
   :مخصص نهاية الخدمة – ١٠

  
  :يتألف رصيد هذا البند مما يلي

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
        

  ١٠١,٥٤٦  ١٤٢,٤٧٤  صندوق التوفير
  ١٧٠,٢٢٩  ٢١١,٩٣٩  مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ٢٧١,٧٧٥  ٣٥٤,٤١٣
  

  :تفاصيل الحركة على المخصصات أعاله خالل السنة هي كما يلي
صندوق   

  التوفير
تعويض نهاية   

  الخدمة
        

 ١٧٠,٢٢٩   ١٠١,٥٤٦  ٢٠٠٨،كانون ثاني ١الرصيد كما في 
 ٥١,١٧٢   ٤٤,١٠١   مخصص السنة

  ٢٢١,٤٠١   ١٤٥,٦٤٧ 
 (٩,٤٦٢)   (٣,١٧٣)  تعويضات مدفوعة

 ٢١١,٩٣٩   ١٤٢,٤٧٤  ٢٠٠٨، كانون أول ٣١الرصيد كما في 
  
  :و عموميةمصاريف ادارية  – ١١
  

  :يتألف رصيد هذا البند مما يلي
  ٢٠٠٧   ٢٠٠٨ 
        

١٤٦,١٥٠  ١٥٨,٣٣٣  الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

٥,٥٤٢  ١٦,٦٨٠ تدريب ودورات

٦,١٤٥  ٧,٠٢٣ اتعاب استشارية ومهنية

١٥,٧٩١  ١٨,٠٥٠  مصاريف مقر

١٩,٥٢٢  ٢٠,٧٧٩ بريد وبرق وهاتف

٦,٦٤٧  ٧,٨٧٠  قرطاسية، لوزام مكتب ومصاريف ضيافة

٨,١٠٦  ١٣,٠٠٤  مصاريف صيانة

١,٢٢١  ٣,٨٨٥ طباعة  ومنشورات

٧٩٨  ١,٦٤٧ مواصالت وتنقالت

١٢,٩٩٥  ١٣,٣٥٥ مصاريف المتطوعين

١٣,٥٨١  ١١,١٥٨ نفقات تطوير القدرات

٦,٩٣٩  ٣,٨٢١ أخرى

٢٤٣,٤٣٨  ٢٧٥,٦٠٥ المجموع   

  



 

 ١٠

  
  :مصاريف برامجية –١٢

  
  :يتألف رصيد هذا البند مما يلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مشاريع خاصةمصاريف –١٣
  

ما  و هي ك Diakoniaمن المصاريف المحملة على المشروع الممول من مؤسسة يتألف رصيد هذا البند 
  :يلي
 

  ٢٠٠٧    ٢٠٠٨  
  ٥٤,٧٦٨   ٦٣,٧٧٦  الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

  ١٧٣   ٦,٤٤٨  طباعة  ومنشورات
  ٩٣٩   ١,٧٠٤  مواصالت وتنقالت

  ٥٥,٥٤٨   ٨٤,٠٢٥  دورات وورشات عمل
  ١١١٤٢٨   ١٥٥,٩٥٣  )ب-بيان (-المجموع    

  ٣٠,٦٢٦   ٢,٣٢٥  )١٤-إيضاح(شراء موجودات ثابتة 
  ١٤٢,٠٥٤   ١٥٨,٢٧٨  
  

 ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  
    

 ٤٥٩,٨٣٥ ٥٠١,٣٨٨  الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

 ٦,٢٠٨ ٥,٧٩٥  بريد وبرق وهاتف

 ٤,٦٤٧ ٥,٩٧٧  قرطاسية، لوزام مكتب ومصاريف ضيافة

 - -  مصاريف صيانة

 ١٣,٠٧٠ ١٣,١٨٥  طباعة  ومنشورات

 ٩,٤٣٧ ٩,٧٢٧  مواصالت وتنقالت

 ٢,٠٤٦ ٤,٨٦٠  لوازم مكتبة

 ٢٨,٠٧٧ ٣٤,٨٠٣  سفريات خارجية ومياومات

 ١٩,٩٩٦ ٢٠,٦٠٢  أتعاب و رسوم  قضائية

 ٤٠,٨٢٥ ١٤,٢٠٨  حمالت ترويجية و دعائية

 ١٧,٨٠٧ ١٩,٣٧٣ دورات وورشات عمل

 ٦٠١,٩٤٨ ٦٢٩,٩١٨ المجموع   



 

 ١١

  : هي كما يلي٢٠٠٨ خالل سنة أوجه صرف من الوفر المؤقت –١٤
  

      اوجه صرف المنح المقبوضة          

  
المنح غير 

  مصروفةال

المنح 
المقبوضة 
   مستلمةمنح  خالل

  
موجودات 
  ثابتة وكتب

 /برامج 
  مصاريف إدارية

المنح المنفقة 
  خالل

  
المنح غير 
  المصروفة

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨    ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١  
  دوالر    دوالر  دوالر  دوالر    والرد  دوالر  دوالر  

                    
Ford Foundation ٩٠,٠٠٠   ٢,٥٧٠٨٧,٤٣٠٩٠,٠٠٠  ١٨٠,٠٠٠  ١٢٠,٠٠٠  ٦٠,٠٠٠ 

Representative Office of Netherlands -  ٩,٨٧٨٤٥١,٣٢٣٤٦١,٢٠١  ٤٦١,٢٠١  ٤٦١,٢٠١   - 

EED -  ٧٢١٣٢,٩٥٤٣٣,٦٧٥  ٣٣,٦٧٥  ٣٣,٦٧٥   - 

OSI Development Foundation ٣٣,٣٣٣   ١,٩٨١٦٤,٩٨٥٦٦,٩٦٦  ١٠٠,٢٩٩  ٩٢,٥٠٠  ٧,٧٩٩ 

Christian Aid ٦١,٤٤٥   ١,٣١٦٢٦,٨٩٣٢٨,٢٠٩  ٨٩,٦٥٤  ٦١,٤٤٥  ٢٨,٢٠٩ 

Diakonia  ٦٤,٦٨٠   ٢,٣٢٥١٥٥,٩٥٣١٥٨,٢٧٨  ٢٢٢,٩٥٨  ٢٠٤,١٣٤  ١٨,٨٢٤  )١٢ -إيضاح        (

Irish Aid ٩٧,٧٦١   ٢,٠٩٤٤٥,٩٥٠٤٨,٠٤٤  ١٤٥,٨٠٥  ٩٧,٧٦١  ٤٨,٠٤٤ 

Representative Office of Norway ١٢٣,٠٥٣   ١,٩٤٤٤٩,٢٠١٥١,١٤٥  ١٧٤,١٩٨  ٩٠,٧٦٤  ٨٣,٤٣٤ 

NGO Development Center (NDC) -  ٣,٢١٣١٤٦,٧٨٧١٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠   - 

  ١,٥٥٧,٧٩٠  ١,٣١١,٤٨٠  ٢٤٦,٣١٠  المجموع
  

١,٠٨٧,٥١٨  ١,٠٦١,٤٧٦  ٢٦,٠٤٢  
  

٤٧٠,٢٧٢  



 

 ١٢

 
  :األدوات المالية و سياسة إدارة المخاطر  .١٥
  

  :مخاطر التشغيل
  

 بتمويل المصاريف البرامجية  و اإلدارية و الموجودات الثابتة من خالل المنح و التبرعات التي جمعيةتقوم ال
و أنه  كون بنفس المستوى للسنوات السابقةي سوف ٢٠٠٩ التمويل لسنة مستوى أن جمعيةتعتقد ال. ليهاتحصل ع

  .بإمكانها تغطية كافة نفقاتها من التبرعات
  
  
 : للموجودات و المطلوبات الماليةلقيمة العادلةا
  

مالية بالنقد في الصندوق و لدى تتكون األدوات المالية من الموجودات و المطلوبات المالية و تتمثل الموجودات ال
إن القيمة العادلة . البنوك و الذمم المدينة بينما تتمثل المطلوبات المالية بالذمم الدائنة و مخصص إنتفاعات الموظفين

  .المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفتريةو المطلوبات للموجودات 
  
  

  :مخاطر االئتمان
  

ها النقدية في بنوك ذات جدارة ائتمانية عالية كما و تقوم بتسليف موظفيها بضمان  بإيداع أموالجمعيةتقوم ال
   .إنتفاعات نهاية الخدمة

  
  

  :مخاطر أسعار الفائدة
  

 جمعيةتعرض الت، لفائدة على قيمة األدوات المالية عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار اتنجم مخاطر أسعار الفائدة
بإدارة هذه المخاطر عن طريق  جمعية قد تنشأ عن اإليداعات البنكية و تقوم إدارة الالتيلمخاطر أسعار الفائدة 

   . البنكيةع الفوائد لكل عملة على حدة لتحقيق أعلى عائد من الودائرقبة أسعامرا
  
  :خاطر العمالت األجنبيةم
  

 يعتبر .األجنبيةسعار العمالت  المالية نتيجة التغير في أاألدوات هي مخاطر تغير قيمة األجنبيةمخاطر العمالت 
 . بالتحوط لنفقاتها و التزاماتها لكل عملة على حدةجمعية و تقوم الجمعية للاألساسعملة والر األمريكي الد
 
 

  : مقابل شراء أرضجمعيةالتزامات ال  .١٦
  

كة المتالك  الحق على الدخول مع ثالث مؤسسات أهلية في اتفاقية شراجمعية وافق مجلس أمناء ٢٠٠٧خالل سنة 
من األرض % ٢٥من خالل هذه االتفاقية سوف تمتلك الحق ما نسبته . أرض و إقامة مبنى على هذه األرض

ما زالت  حتى تاريخ هذا التقرير. والر أمريكي د٨٥,٦٨٠ متر مربع و بتكلفة مقدارها ٣٥٧بمساحة مقدارها 
 بتسديد هذا جمعية الرتها النهائية حيث ستقومبصو  تتفاوض مع المؤسسات األخرى إلبرام اتفاقية البيعجمعيةال

  . تسجيل قطعة األرضفور توقيع العقد وااللتزام 
  

 و نظرا لوجود بعض المعوقات فقد قررت الجمعية و المؤسسات األهلية األخرى إنهاء هذه ٢٠٠٨مع نهاية سنة 
  .اإلتفاقية و التفاهمات السابقة


