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      الموجودات
 

      الموجودات المتداولة

 ٧٫١١٠ ٧٥٫٢٥٧  ٣ نقد في الصندوق ولدى البنك
 ١٥٫٥٣٢  ١٤١٫٥٥٦  ٤ ذمم مدينة من مانحين

 ١٫٨٢٣ ٢٫١٤٤  ٥ موجودات متداولة أخرى
 ٢٤٫٤٦٥  ٢١٨٫٩٥٧   الموجودات المتداولةمجموع 

 ٩٫٢٦٥  ٣٫٦٢٨  ٦ الموجودات الثابتة، صافي
 ٣٣٫٧٣٠  ٢٢٢٫٥٨٥   مجموع الموجودات

    
    المطلوبات وصافي الموجودات

    المطلوبات المتداولة
 ٣٫٧٤٩ ٢٫٩١٢  ٧ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

   ولةمجموع المطلوبات المتدا
٣٫٧٤٩ ٢٫٩١٢ 

 ١١٫٥٦٠ ١٤٫٨٦٣  ٨ مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ١٥٫٣٠٩ ١٧٫٧٧٥   مجموع المطلوبات

     
    صافي الموجودات
 ١١٫٤٧٣  ٥٫٢٥٠   غير مقيدة
 ٦٫٩٤٨  ١٩٩٫٥٦٠  ٩ مقيدة مؤقتاً 

 ١٨٫٤٢١  ٢٠٤٫٨١٠    مجموع صافي الموجودات
 ٣٣٫٧٣٠ ٢٢٢٫٥٨٥   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

    

        
     

         اإليرادات

رعاتمنح وتب  ٧٧٫٦٦٠  ٢٨٥٫٣٢٠ ٢٨٣٫٢٤٨ ٢٫٠٧٢ ١٠ 

مشروع األسرىإيرادات   ٤٩٫٢٤٣ ٩٣٫٠٥٠ - ٩٣٫٠٥٠ ١١ 
أخرىإيرادات   ٤٦٫٦١٢ ٢٧٫٦٩٠ - ٢٧٫٦٩٠ ١٢ 

)٨٣٫٦٨٨( ٨٣٫٦٨٨ ٩ صافي الموجودات المحرّرة من التقييد  - - 
 ١٧٣٫٥١٥  ٤٠٦٫٠٦٠ ١٩٩٫٥٦٠ ٢٠٦٫٥٠٠  مجموع اإليرادات

      
      المصروفات

 ١٥٣٫٤٧٤ ١٧٢٫١٨٨ -١٧٢٫١٨٨ ١٣ مصروفات البرامج

 ٥٤٫٠٣٩ ٣٤٫٥٩٢ - ٣٤٫٥٩٢ ١٤ مصروفات إدارية وعمومية
ستهالكا  ٥٫٩٣٩ ٥٫٩٢٧ -٥٫٩٢٧ ٦ 

 - ٦٫٩٤٨ ٦٫٩٤٨-  ١٥ شطب ذمم مدينة من مانحين
عملةالخسائر من فروقات   ٨١١ ١٦ - ١٦ ١٦ 

 ٢١٤٫٢٦٣ ٢١٩٫٦٧١ ٦٫٩٤٨ ٢١٢٫٧٢٣  مجموع المصروفات
      

)٦٫٢٢٣(  التغير في صافي الموجودات  ٤٠٫٧٤٨(  ١٨٦٫٣٨٩  ١٩٢٫٦١٢(  
 ٥٩٫١٦٩ ١٨٫٤٢١ ٦٫٩٤٨ ١١٫٤٧٣   ودات في بداية السنةصافي الموج

 ١٨٫٤٢١ ٢٠٤٫٨١٠ ١٩٩٫٥٦٠ ٥٫٢٥٠   صافي الموجودات في نهاية السنة
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

    

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 

 (٤٠٫٧٤٨)  ١٨٦٫٣٨٩ التغير في صافي الموجودات
ات لمطابقــة التغيــر فــي صــافي الموجــودات مــع صــافي التــدفقات النقديــة مــن تســوي

    أنشطة التشغيل:
 ٥٫٩٣٩ ٥٫٩٢٧ ستهالكا

 ٤٫٦٥٠ ٣٫٣٠٣  الزيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة
)١٢٦٫٠٢٤(  في ذمم مدينة من مانحين(الزيادة)    )١٢٫٩١٢(  
)٣٢١(  في موجودات متداولة أخرى (الزيادة)   )٩١(  
)٨٣٧(  الزيادة في مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى(النقص)   ١٦٣ 

)٤٢٫٩٩٩(  ٦٨٫٤٣٧ (المستخدمة في) أنشطة التشغيلمن صافي التدفقات النقدية   
     

     ستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة اال
)٢٩٠(  شراء موجودات ثابتة   - 

)٢٩٠(  االستثمار صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة   - 
     
)٤٢٫٩٩٩(  ٦٨٫١٤٧ في النقد في الصندوق و لدى البنك (النقص)الزيادة  صافي  

 ٥٠٫١٠٩  ٧٫١١٠ النقد في الصندوق و لدى البنك في بداية السنة
 ٧٫١١٠  ٧٥٫٢٥٧ النقد في الصندوق و لدى البنك في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

  

  
 

تساهم في حماية الحقوق  غير حكومية ومستقلة فلسطينية هي منظمة )اتحريّ ( والحقوق المدنية الحرّياتمركز الدفاع عن 
داخلية وزارة ال في ٢٠٠٣وسجلت في عام  ١٩٩٢في القدس في عام  اتحريّ  تأسست. للفلسطينيينالمدنية والسياسية 

 .  LS-٢٢٧٦-RAالفلسطينية تحت رقم تسجيل

 

 ما يلي: حرّياتلتشمل األهداف الرئيسية 

  المدنية والسياسية.الفلسطينية الحقوق و المجتمعية في الدفاع عن الحريات تفعيل المشاركة 

  ظروف األسرى الفلسطينيين تحسين لموجهة لنصرة قضية األسرى وا المنهجية اتطانشالتنظيم. 

  والسياسية و الحريات المدنيةحقوق الما يصون بصنع القرار  فيالتأثير.  
  
  

 

  لقد تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة:
  

  عام -
تصنف صافي الموجودات و اإليرادات والمصروفات و األرباح و الخسائر حسب وجود أو عدم وجود قيود على 

من قبل المانحين. وعليه، يتم تصنيف صافي الموجودات والتغيرات التي تطرأ عليها إما كصافي موجودات  استخدامها
لها  حرّياتدات غير المقيدة هي تلك التي ال يخضع استخدام و مقيدة مؤقتًا أو مقيدة دائمًا. صافي الموجو أغير مقيدة 

لها لقيود معينة من  حرّياتلقيود من قبل المانحين. أما صافي الموجودات المقيدة مؤقتًا فهي تلك التي يخضع استخدام 
قبل المانحين تتعلق بالوقت أو الهدف من االستخدام. أما صافي الموجودات المقيدة دائمًا فهي تلك المقيدة من قبل 

  مقيدة دائمًا. أية موجودات حرّياتلم يكن لدى  ٢٠١٢و ٢٠١٣المانحين بشكل مطلق. خالل سنتي 
  

 المنح  -

وقد تعتمد في تنفيذها على مرور  لحرّيات ةأو عيني ةنقديلمانحين لتقديم منح من قبل اهي وعود الوعود غير المشروطة  
حسب القيمة الوعود غير المشروطة كإيرادات تسجل ا والتزام حريات ببنود االتفاقيات مع المانحين. الوقت المحدد له

حسب القيمة العادلة في  كإيرادات في بيان النشاطات العادلة في تاريخ توقيع االتفاقية. الوعود بالدفع المشروطة تسجل
على المنح وذلك إما بمرور الوقت أو بتحقق الهدف من عملية التقييد، يتم عندما تنتهي القيود  تاريخ استالم المنحة.

كصافي موجودات غير مقيدة وتظهر في بيان النشاطات كصافي  إعادة تصنيف صافي الموجودات المقيدة مؤقتاً 
   رة من التقييد.موجودات محرّ 

  
 رسوم العضوية -

  .االستحقاقساس أوفق ، تحققهاعند لحريات  رسوم العضويةتسجيل يتم 
  

 المصروفات -

  وفق أساس االستحقاق. ،تحققها تسجيل المصروفات عنديتم 



 
 

 

 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة -

، حيث يتم )٢٠٠٠لسنة  ٧(القانون رقم  يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الساري في فلسطين
   في عدد سنوات الخدمة. اً احتساب المخصص بناًء على آخر راتب يتقاضاه الموظف مضروب

 

  الموجودات الثابتة -
وفقًا تسجل األصول الثابتة بالتكلفة وتستهلك على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها باستخدام طريقة القسط الثابت، 

  السنوية التالية: للنسب
  

          

  
  
  

 
   

  عمالت األجنبيةال -
 وفقاً  الدوالر األمريكي. يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى بالدوالر األمريكي ابسجالته حرّيات حتفظت

ألسعار الصرف السائدة في تاريخ كل معاملة. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات في نهاية السنة والتي تستحق القبض 
، وتظهر فروقات بيان المركز الماليوفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ  األمريكي الدوالرى إلى أو الدفع بالعمالت األخر 

 الترجمة في بيان النشاطات.
  

 ٢٠١٣كانون أول  ٣١كما في  األمريكي الدوالرمقابل  حرّياتبها  تعاملتلقد كانت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي 
 - كما يلي: ٢٠١٢و 

   
     

 ٣٫٧٤  ٣٫٤٨  شيقل إسرائيلي جديد

 ٠٫٧١  ٠٫٧١   دينار أردني 
 ٠٫٧٧  ٠٫٧٣   يورو

 
 

  
 

  -يتكون رصيد النقد في الصندوق و لدى البنك من:
 

 

  

 مكتبية أجهزة ٢٠

  أثاث  ١٠
 الهاتف المركزي ٢٠

 الفتة ١٠

    

 ٦  -  نقد في الصندوق بالشيقل اإلسرائيلي
 ١١٫٩٨٤  ٣٧٫٤١٢  نقد لدى البنك بالدوالر األمريكي

)٢(  ٣٥٫٩١٣ نقد لدى البنك بالدينار األردني  
)٤٫٨٧٨(  ١٫٩٣٢  نقد لدى البنك بالشيقل اإلسرائيلي  

 ٧٫١١٠  ٧٥٫٢٥٧ 



 
 

 

 

  
 

 -: تشمل الذمم المدينة من مانحين ما يلي

  
  
  

 

  -تشمل الموجودات المتداولة األخرى ما يلي:
  

    

 ٨٢٣ ١٫١١٠  رسوم العضوية
 ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠   مركز العناية بالصحة

 - ٣٤   أخرى

  ١٫٨٢٣ ٢٫١٤٤ 

 
 
  

  

  -والحركة عليها خالل السنة: ٢٠١٣كانون أول  ٣١فيما يلي تفاصيل الموجودات الثابتة واالستهالك المتراكم كما في 
  

  
 

 

   
  

 
     التكلفة
 ٢٦٫١١٧  -٢٩٠ ٢٥٫٨٢٧ مكتبية أجهزة

 ٧٫٢٣١  --٧٫٢٣١  أثاث 
 ٩٦٣  --٩٦٣ لمركزيالهاتف ا

 ٢٠٧  --٢٠٧ الفتة

 ٣٤٫٥١٨  -٢٩٠ ٣٤٫٢٢٨ 

       ستهالك المتراكماال
 ٢٤٫٨٥٦  -١٩٫٦٧٢٥٫١٨٤ مكتبية أجهزة

 ٤٫٨٨٨  -٤٫١٦٥٧٢٣  أثاث 
 ٩٦٣  --٩٦٣ الهاتف المركزي

 ١٨٣  -١٦٣٢٠ الفتة

٣٠٫٨٩٠  -٢٤٫٩٦٣٥٫٩٢٧ 

الدفترية صافي القيمة  ٣٫٦٢٨   ٩٫٢٦٥ 
 
 

    

 -  ١٤١٫٥٥٦ االجتماعيو االقتصادي  لإلنماءالصندوق العربي 
 ١٥٫٥٣٢  - (NDC)تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية مركز 

 ١٥٫٥٣٢  ١٤١٫٥٥٦ 



 
 

 

 

  
 

  - المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى ما يلي: المصروفاتتشمل 
  

     

  مستحقات للموظفين 
١٫٥٠٠  - 

 أتعاب تدقيق مستحقة
١٫٠٠٠  ١٫٣٩٢ 

 ٢٫٧٤٩  ٢٠  اقتطاعات ضريبة الرواتب المستحقة
 ٣٫٧٤٩  ٢٫٩١٢ 

 
 

  
 

  -يلي: كما ٢٠١٢و  ٢٠١٣ سنة لقد كانت الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل
  

     

 ٦٫٩١٠  ١١٫٥٦٠  رصيد أول السنة 
 ٤٫٦٥٠  ٣٫٣٠٣  إضافات خالل السنة

 ١١٫٥٦٠  ١٤٫٨٦٣  رصيد آخر السنة

 
 

  
 

  -والحركة على هذا الرصيد خالل السنة: ٢٠١٣كانون أول  ٣١فيما يلي تفصيل صافي الموجودات المقيدة مؤقتًا كما في 
  

 

 


 




  





   


 


 

الصندوق العربي لإلنماء 
- )٨٣٫٦٨٨(٢٨٣٫٢٤٨- القتصادي واالجتماعيا

 

١٩٩٫٥٦٠ 
مركز تطوير المؤسسات األهلية 

)٦٫٩٤٨( --٦٫٩٤٨ (NDC)  الفلسطينية   

 

- 

 ٨٣٫٦٨٨(٦٫٩٤٨٢٨٣٫٢٤٨( ٦٫٩٤٨   ١٩٩٫٥٦٠ 

 
 



 
 

 

 

  
  

  :من  المنح والتبرعاتتتكون 
     
         

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

  
-    ٢٨٣,٢٤٨    ٢٨٣,٢٤٨    -  

  -    ٢,٠٧٢    -    ٢,٠٧٢    مؤسسة التعاون 
مركز تطوير المؤسسات األهلية 

 (NDC)  الفلسطينية 

  
-    -    -    ٧٧,٦٦٠  

    ٧٧,٦٦٠    ٢٨٥,٣٢٠    ٢٨٣,٢٤٨    ٢,٠٧٢  
 
 

  
 

  .لمقاصف األسرى صرفهاليتم  منظمات وأفراد منوع األسرى تبرعات مشر  تمثل إيرادات
 
 
  

 

  -ما يلي : ألخرىاتمثل اإليرادات 
  

     

  تبرعات من منظمات وأفراد
٤٦٫٣٤٤  ٢٧٫٤٠٣ 

 ٢٦٨  ٢٨٧   رسوم العضوية
 

٤٦٫٦١٢  ٢٧٫٦٩٠ 

 
 



 
 

 

 

  
 

  تشمل مصروفات البرامج ما يلي:
 

     

    
 

  

      
 ٨٠,٨٨٩  ٨٨,٥٠٠ ٨٨,٥٠٠- مصروفات مقاصف األسرى

 ٥٠,٧٧٣  ٦٧,٢٠٠ -٦٧٫٢٠٠   رواتب

 ٢٧٧  ٤,٦٦٠ -٤,٦٦٠  انترنتهاتف وموقع و بريد 

 ١,٦٠٠  ٤,٦٠٠ -٤٫٦٠٠  اتإيجار 

 ٦,٥١٦  ٣,٦٠٠ -٣٫٦٠٠  ت محليةمواصال

 ٤,٢٤٠  ١,٥٢٢ -١٫٥٢٢ صيانة وضيافة وتنظيف

 ١٤٢  ١,١٠٩ -١٫١٠٩ واتصاالت كهرباء ومياه

 ٣,٣٠٢  ٥٥٢ -٥٥٢  ولوازم وقرطاسيه مطبوعات

 ٣,٥٠٠  ٣٠٠ -٣٠٠ ومهنية استشاريةرسوم 

 ٩٠  ١٤٥ -١٤٥ وعمالت بنكيةورسوم  اتاشتراك

 ٢,١٤٥  - --  وترجمة اتإعالم وٕاعالن

١٥٣٫٤٧٤  ١٧٢٫١٨٨ ٨٣٫٦٨٨٨٨٫٥٠٠ 

 
 
   

  

  تشمل المصروفات اإلدارية والعمومية ما يلي:
 

 

     

 ٣٢,٨٦٨ ١٩,٢٢٩   والمصروفات المتعلقة بها رواتبال

 ١٠,٨٣٢ ٣,١٢٢  إيجارات

 ٢,٨٤٠ ٢,١١٤   صيانة وضيافة وتنظيف

 ١,٢٣٦ ١,٧٩٨   محلية مواصالت

 ٢,٠٤٢ ١,٧٨١   انترنتموقع بريد وهاتف و 

 - ١٫٦١٢  ومهنية استشاريةرسوم 
 ١,٢٨٣ ١,٢٣٥  ولوازم وقرطاسيه مطبوعات

 - ١,٠٣٦    اتتأمين
 ١,٥٥١ ٩٥٠  واتصاالت كهرباء ومياه

 - ٨٠١   تسهيالت 
 ٧٢٩ ٦٦٣  وعمالت بنكيةورسوم  اتاشتراك

 ٢٠٠ -   عمل اتتدريب وورش

 ٤٥٨ ٢٥١   متفرقة روفاتمص
  ٥٤٫٠٣٩  ٣٤٫٥٩٢ 



 
 

 

 

  

 
لغاء بعض إنتيجة ) NDCمركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية ( منشطب الذمم المدينة المستحقة  هذا المبلغ يمثل
  نشطة الممولة.األ

 
 

 

  
 

لدى البنك و  حرّياتوخاصة أرصدة بالعمالت األجنبية ( حرّيات ومطلوبات فروقات العملة من إعادة تقييم موجودات جتنت
. لقد أّدى التغير في سعر بيان المركز الماليوفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ الدوالر األمريكي ) إلى المطلوبات المتداولة

كما في دوالر أمريكي  ٨١١ ودوالر أمريكي  ١٦ بقيمة خسارةإلى وجود  الر األمريكيالدو صرف العمالت المختلفة مقابل 
 على التوالي. ٢٠١٢و  ٢٠١٣كانون أول  ٣١

  
 


