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   2014  2013 

      الموجودات
 

      الموجودات المتداولة
  75,257   67,602  3 نقد في الصندوق ولدى البنك

  141,556   109,259  4 ذمم مدينة من مانحين
متداولة أخرى موجودات    -   2,144  

  218,957  176,861   مجموع الموجودات المتداولة
  3,628   3,537  5 الموجودات الثابتة، صافي

  222,585   180,398   مجموع الموجودات
    

    المطلوبات وصافي الموجودات
    المطلوبات المتداولة
مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى مصروفات  6  3,169   2,912 

 2,912   3,169   مجموع المطلوبات المتداولة
  14,863   19,185  7 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 17,775   22,354    مجموع المطلوبات
     

    صافي الموجودات
 5,250  (7,869)    غير مقيدة
 199,560   165,913  8 مقيدة مؤقتاً 

 204,810  158,044    مجموع صافي الموجودات
  222,585  180,398   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
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2014  2013 

           

       

           اإلیرادات
 285,320  90,081  87,697     2,384  9  منح وتبرعات

مشروع األسرىإیرادات    10  95,900   -  95,900  93,050 
أخرىإیرادات    11  64,316   -  64,316  27,690 

 -  -  (121,344)   121,344  8  صافي الموجودات المحرّرة من التقیید
 406,060  250,297  (33,647)    283,944    مجموع اإلیرادات

           
           المصروفات

 172,188  228,931  -   228,931    12  مصروفات البرامج
 34,592  63,933  -   63,933  13  مصروفات إداریة وعمومیة

 5,927  1,499  -   1,499  5  استهالك
 6,948  2,043  -    2,043    شطب ذمم مدینة 

عملةالخسائر من فروقات    14  657   -  657  16 
 219,671  297,063  -   297,063    مجموع المصروفات

           
 186,389  (46,766)  (33,647)   (13,119)     التغیر في صافي الموجودات

 18,421  204,810  199,560   5,250     ودات في بدایة السنةصافي الموج
 204,810  158,044  165,913  (7,869)     صافي الموجودات في نهایة السنة
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 2014  2013 

   التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
 

 186,389  (46,766)  التغیر في صافي الموجودات
صافي التـدفقات النقدیـة مـن تسویات لمطابقة التغیر في صافي الموجودات مع 

  أنشطة التشغیل:

 

 
  5,927  1,499 استهالك

  3,303  4,322 الزیادة في مخصص تعویض نهایة الخدمة
 (126,024)   32,297 في ذمم مدینة من مانحین(الزیادة) النقص 
 (321)   2,144 في موجودات متداولة أخرى (الزیادة) النقص 
 (837)  257 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى(النقص) في الزیادة 

  68,437  (6,247)  أنشطة التشغیل من صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)
    

    التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
 (290)   (1,408)  شراء موجودات ثابتة

 (290)   (1,408)  صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) أنشطة االستثمار
    

  68,147  (7,655)  في النقد في الصندوق و لدى البنك الزیادة (النقص) صافي
  7,110   75,257 النقد في الصندوق و لدى البنك في بدایة السنة
  75,257   67,602 النقد في الصندوق و لدى البنك في نهایة السنة
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تساهم في حمایة الحقوق  غیر حكومیة ومستقلة فلسطینیة هي منظمة )اتحریّ ( والحقوق المدنیة الحرّیاتمركز الدفاع عن 
داخلیة وزارة ال في 2003وسجلت في عام  1992في القدس في عام  اتحریّ  . تأسستللفلسطینیینالمدنیة والسیاسیة 

 .  RA-2276-LSالفلسطینیة تحت رقم تسجیل
 

 ما یلي: حرّیاتلتشمل األهداف الرئیسیة 

  المدنیة والسیاسیة.الفلسطینیة الحقوق و المجتمعیة في الدفاع عن الحریات تفعیل المشاركة 

  ظروف األسرى الفلسطینیین تحسین الموجهة لنصرة قضیة األسرى و المنهجیة اتطانشالتنظیم. 
  والسیاسیة و الحریات المدنیةحقوق الما یصون بصنع القرار  فيالتأثیر. 
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 لقد تم إعداد البیانات المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما یلي أهم السیاسات المحاسبیة المتبعة:
 

 عام -
تصنف صافي الموجودات و اإلیرادات والمصروفات و األرباح و الخسائر حسب وجود أو عدم وجود قیود على 

ات والتغیرات التي تطرأ علیها إما كصافي موجودات من قبل المانحین. وعلیه، یتم تصنیف صافي الموجود استخدامها
لها  حرّیاتو مقیدة مؤقتًا أو مقیدة دائمًا. صافي الموجودات غیر المقیدة هي تلك التي ال یخضع استخدام أغیر مقیدة 

معینة من لها لقیود  حرّیاتلقیود من قبل المانحین. أما صافي الموجودات المقیدة مؤقتًا فهي تلك التي یخضع استخدام 
قبل المانحین تتعلق بالوقت أو الهدف من االستخدام. أما صافي الموجودات المقیدة دائمًا فهي تلك المقیدة من قبل 

 مقیدة دائمًا. أیة موجودات حرّیاتلم یكن لدى  2013و 2014المانحین بشكل مطلق. خالل سنتي 
 

 المنح  -
وقد تعتمد في تنفیذها على مرور  لحرّیات ةأو عینی ةنقدیمن قبل المانحین لتقدیم منح هي وعود الوعود غیر المشروطة  

حسب القیمة الوقت المحدد لها والتزام حریات ببنود االتفاقیات مع المانحین. تسجل الوعود غیر المشروطة كإیرادات 
حسب القیمة العادلة في  كإیرادات في بیان النشاطات العادلة في تاریخ توقیع االتفاقیة. الوعود بالدفع المشروطة تسجل

عندما تنتهي القیود على المنح وذلك إما بمرور الوقت أو بتحقق الهدف من عملیة التقیید، یتم  تاریخ استالم المنحة.
كصافي موجودات غیر مقیدة وتظهر في بیان النشاطات كصافي  إعادة تصنیف صافي الموجودات المقیدة مؤقتاً 

  رة من التقیید.دات محرّ موجو 
 

 رسوم العضویة -

 .لنقدياساس األوفق ، قبضهاعند لحریات  رسوم العضویةتسجیل یتم 
 

 المصروفات -
 وفق أساس االستحقاق. ،تحققها تسجیل المصروفات عندیتم 

1 
 



 
 

 مخصص تعویض نهایة الخدمة -
  .)2000لسنة  7(القانون رقم  یتم التخصیص لتعویض نهایة الخدمة وفقًا لقانون العمل الساري في فلسطین

 
 الموجودات الثابتة -

وفقًا تسجل األصول الثابتة بالتكلفة وتستهلك على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لها باستخدام طریقة القسط الثابت، 
 السنویة التالیة: للنسب

 
          

 
 
 

 
  

 العمالت األجنبیة -
 وفقاً  الدوالر األمریكي. یتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى بالدوالر األمریكي ابسجالته حرّیات حتفظت

ألسعار الصرف السائدة في تاریخ كل معاملة. یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات في نهایة السنة والتي تستحق القبض 
، وتظهر فروقات بیان المركز الماليوفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ  األمریكي الدوالرأو الدفع بالعمالت األخرى إلى 

 الترجمة في بیان النشاطات.
 

 2014كانون أول  31كما في  األمریكي الدوالرمقابل  حرّیاتبها  تعاملتكانت أسعار صرف العمالت الرئیسیة التي  لقد
 -كما یلي: 2013و 

  

  2014  2013 
 3.48  3.90  شیقل إسرائیلي جدید

 0.71  0.71  دینار أردني 
 0.73  0.82  یورو



 
3 

 

 -یتكون رصید النقد في الصندوق و لدى البنك من:
 



%  
 مكتبیة أجهزة 20
 أثاث  10
 الهاتف المركزي 20
 الفتة 10

 2014  2013 
 1,932   45,819 نقد لدى البنك بالشیقل اإلسرائیلي
  37,412   20,631 نقد لدى البنك بالدوالر األمریكي
  35,913   1,152 نقد لدى البنك بالدینار األردني

 67,602  75,257  

2 
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 -: الذمم المدینة من مانحین ما یليتشمل 
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 -والحركة علیها خالل السنة: 2014كانون أول  31فیما یلي تفاصیل الموجودات الثابتة واالستهالك المتراكم كما في 
 

  
 

 
   

  
 

        التكلفة
  27,525  -  1,408   26,117         مكتبیة أجهزة
  7,231  -   -   7,231           أثاث 

  963  -   -   963              الهاتف المركزي
  207  -   -   207              الفتة

         34,518   1,408  -  35,926  
        ستهالك المتراكماال

  25,611  -  755   24,856         مكتبیة أجهزة
  5,611  -  723   4,888           أثاث 

  963  -  -   963              الهاتف المركزي
  204  -  21   183              الفتة

         30,890   1,499  -  32,389  
  3,537       3,628           صافي القیمة الدفتریة

























 2014  2013 
 -   49,972 سكرتاریا حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني
 141,556   46,696 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 -   UNDP” 8,815“ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 -   TRC” 3,776“ عالج ضحایا التعذیب مركز

 109,259   141,556 

3 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 -المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى ما یلي: المصروفاتتشمل 
 

  2014  2013 
 1,500  1,500  مستحقات للموظفین 
 1,392  1,392  أتعاب تدقیق مستحقة

كهرباء وهاتف مستحقة  و مصاریف میاه   197  - 
ضریبة الرواتب المستحقة اقتطاعات   80  20 

  3,169  2,912 
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 -یلي: كما 2013و  2014 سنة لقد كانت الحركة على مخصص تعویض نهایة الخدمة خالل
 

  2014  2013 
 11,560  14,863  رصید أول السنة 

 3,303  4,322  إضافات خالل السنة
 14,863  19,185  رصید آخر السنة
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 -والحركة على هذا الرصید خالل السنة: 2014كانون أول  31فیما یلي تفصیل صافي الموجودات المقیدة مؤقتًا كما في 
 



    

 


    



  







 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 -  199,560 واالجتماعي

 

 (97,154) 

 

- 

 

(97,154)  102,406  
سكرتاریا حقوق االنسان والقانون 

  - الدولي االنساني
    

49,972  

 

 (3,827) 

 

- 

 

(3,827)  46,145  
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

“UNDP” -  
    

30,000  
 

 (12,638) 
 

- 
 

(12,638)  17,362  
 مركز عالج ضحایا التعذیب

“TRC” -  7,725  
 

 (7,791) 
 

66 
 

(7,725)              -    
 199,560  87,697  (121,410)  66  (121,344)   165,913  
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 -:من المنح والتبرعاتتتكون 
2014

2013

سكرتاریا حقوق االنسان والقانون الدولي 
 االنساني

 
-      49,972   49,972  - 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
“UNDP” 

 
-      30,000   30,000  - 

 -  TRC”  -        7,725   7,725“ مركز عالج ضحایا التعذیب
  2,072       2,384  -  2,384  مؤسسة التعاون 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي

 
-  -  -  283,248  

  2,384  87,697  90,081  285,320 
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 .لمقاصف األسرى صرفهالیتم  منظمات وأفراد منمشروع األسرى تبرعات  تمثل إیرادات
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 -یلي :ما  ألخرىاتمثل اإلیرادات 
 

  2014  2013 
  27,403  40,148  تبرعات من منظمات وأفراد

 -  24,000  المدیر العام –عمل تطوعي 
  287  168  رسوم العضویة

  64,316  27,690 




5 
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 -تشمل مصروفات البرامج ما یلي:






 2014 
          

 


  UNDP  



  TRC    

 



 
 

2013 

                 - مصروفات مقاصف األسرى
    

 -     -     -     -     107,521 
 

    107,521   88,500 

 67,200   88,787       -  88,787   6,769   3,818   11,000  67,200     رواتب 

 4,600   6,954         -   6,954          300     -   154   6,500       ات مكتب وقاعاتر إیجا

 1,522   5,937         -  5,937   628     -   236   5,073       ضیافة وتنظیفصیانة و 

 552   5,673         -   5,673            -     -   785   4,888       ولوازم وقرطاسیه مطبوعات

 300   5,512         -   5,512            -     -     -   5,512       ومهنیة تشاریةاسرسوم 

 3,600   3,976         -  3,976   94     -  282   3,600       اصالت سفر ومو 

 4,660  2,708         -  2,708            -     -     -  2,708       انترنتاتف وموقع هو برید 

 1,109  1,664         -  1,664            -     -   31   1,633       أخرى داریةإمصاریف و  ومیاهكهرباء 

 -   150            -   150               -     -   150     - وترجمة اتوٕاعالنإعالم 

 145   49              -   49                 -   9     -   40            وعمالت بنكیةورسوم  اتاشتراك

 97,154   12,638   3,827   7,791   121,410     107,521   228,931    172,188 
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 تشمل المصروفات اإلداریة والعمومیة ما یلي:




 
 

14  


لدى البنك و  حرّیاتوخاصة أرصدة بالعمالت األجنبیة ( حرّیات ومطلوبات فروقات العملة من إعادة تقییم موجودات نتجت
. لقد أّدى التغیر في سعر بیان المركز الماليوفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ الدوالر األمریكي ) إلى المطلوبات المتداولة

كما في دوالر أمریكي  16 ودوالر أمریكي  657 بقیمة خسارةإلى وجود  الدوالر األمریكيصرف العمالت المختلفة مقابل 
 على التوالي. 2013و  2014كانون أول  31

 


  2014  2013 
  19,229   51,963  والمصروفات المتعلقة بها رواتبال

  1,798   2,467   مواصالتسفر و 
 -   1,500  تبرعات

  3,122   1,395  مكتب وقاعات جارإی
 663   1,405  وعمالت بنكیةورسوم  اتاشتراك

  1,036   1,128  تأمینات 
  1,235   800  ولوازم وقرطاسیه مطبوعات

  2,114   745  صیانة وضیافة وتنظیف
 1,612   700  ومهنیة استشاریةرسوم 

 -   487  عمل اتورش تدریب و
 950   456  أخرى داریةإمصاریف و  كهرباء ومیاه

  1,781   121  انترنتموقع وهاتف و برید 
 -   106  وترجمة اتإعالم وٕاعالن

 801     -  تسهیالت
 251   660  متفرقة روفاتمص

  63,933   34,592 
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