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 والحقوق المدنية  حرّياتمركز الدفاع عن ال
 بيان المركز المالي

  2018كانون أول  31كما في 
 (دوالر أمريكي)العملة: 

 
 2017  2018  إيضاح 

    
  

    الممجمدال
  

     الممجمدال المتااقلّ
 

  17,711  63,884  3 نقد في الصندوق ولدى البنخ

  30,501  314,351  4 امر مدينة مي مانحيي

  موىودات متداولة وخرى 
 9,857   

 48,212  388,092   مجممع الممجمدال المتااقلّ

 6,584  6,894  5 الموىودات ال ابتة، قافي

 54,796  394,986   مجممع الممجمدال

      

      المطلمب ل قص عي الممجمدال

      

      المطلمب ل المتااقلّ

 6 مصروفات مستحقة ومء وبات متداولة وخرى 

  
1,392  2,172 

  مجممع المطلمب ل المتااقلّ
 

1,392  2,172  

 21,643  26,429  7 مخصص تاويض نياية الخدمة

  23,815  27,821   مجممع المطلمب ل

      

      ص عي الممجمدال

 (3,565)   (67,085)    ير مقيد 

  34,546  434,250  8 مقيد  

  30,981  367,165   مجممع ص عي الممجمدال
      

 54,796  394,986   مجممع المطلمب ل قص عي الممجمدال

 
 
 
 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا



 

5 

 

 والحقوق المدنية  الحرّياتمركز الدفاع عن 
 بيان النشاطات

 2018كانون أول  31في  ةالمنتهي ةللسن
 (دوالر أمريكي)العملة: 

 
 2018   

قيدة م  غير مقيدة  إيضاح    2017  المجموع  

           

           اإليرادال

  57,752  489,823  489,823  -  9  منح وتبرعات

  114,000  103,750  -  103,750  10  إيرادات مشروع األسرى 

  47,192  33,028  -  33,028  11  إيرادات وخرى 

 -  -  (90,119)  90,119  8  قافي الموىودات المحرا   مي التقييد

 218,944  626,601  399,704  226,897    مجممع اإليرادال

           

           المصرقع ل

  217,409   190,205  -  190,205  12  مصروفات البرامج

  13  مصروفات إدااية وعمومية

 
73,983  

 
-  

 
73,983   90,211  

اتاستيهك   5  825  -  825  2,566  

 3,463  -  -  -    شءب امر مدينة 

الام ةخسائر مي فروقات    14  25,404  -  25,404  2,412  

 316,061  290,417  -  290,417    مجممع المصرقع ل

           

 (97,117)   336,184  399,704  (63,520)    التغير عي ص عي الممجمدال

 128,098  30,981  34,546  (3,565)    ص عي الممجمدال عي باايّ السنّ 

 30,981  367,165  434,250  (67,085)    الممجمدال عي حه يّ السنّص عي 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا
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 والحقوق المدنية الحرّياتمركز الدفاع عن 
 بيان التدفقات النقدية

 2018كانون أول  31في  ةالمنتهي للسنة
 )العملة: دوالر أمريكي(

 
 2018  2017 

  
  

  التاعا ل الناايّ مل أحشطّ التشغيل
  

  
  

 (97,117)  336,184 التغير عي ص عي الممجمدال

تسويات لمءابقة التغير في قافي الموىودات مع قافي التةدفقات النقديةة مةي 
    ونشءة التشغيل:

 2,566  825 اتاستيهك

 (1,078)  4,786 في مخصص تاويض نياية الخدمة )النقص( الزياد 

 68,227  (283,850) في امر مدينة مي مانحيي النقص)الزياد ( 

 -  (9,857) )الزياد ( في موىودات متداولة وخرى 

 (320)  (780)  في مصروفات مستحقة ومء وبات متداولة وخرى  )النقص(

 (27,722)  47,308 أحشطّ التشغيل تالمستخامّ عي مل  الناايّص عي التاعا ل 

    

    التاعا ل الناايّ مل أحشطّ االستثم ر

 -  (1,135) شراء موىودات ثابتة

 -  (1,135) ص عي التاعا ل الناايّ تالمستخامّ عي  أحشطّ االستثم ر

    

 (27,722)  46,173 البنكعي الناا عي الصناقد قلاى  تالناص ال ت دة ص عي 

 45,433  17,711 الناا عي الصناقد قلاى البنك عي باايّ السنّ

 17,711  63,884 الناا عي الصناقد قلاى البنك عي حه يّ السنّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا
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 والحقوق المدنية الحرّياتمركز الدفاع عن 
 إيضاحات حول البيانات المالية

  2018كانون أول  31كما في 
 )العملة: دوالر أمريكي(

 
 

 اونشاطاته حرّيات .1
 

تساار في حماية الحقوق   ير حكومية ومستق ة ف سءينية اي منهمة   ل(رت  ت قالّامد الماحرّ الّرت  لمرك  الاع ع  ل 
وزاا  الداخ ية  في 2003وس،   في عا   1992في القد  في عا   اتحري   . تأسس ل   سءينيييالمدنية والسياسية 

 . RA-2276-LSال  سءينية تح  اقر تس،يل

 

 ما ي ي: حري اتلتشمل األاداف الرئيسية 

 المدنية والسياسية.ال  سءينية الحقوق و الم،تمعية في الدفاع عي الحريات ت ايل المشااكة  ▪

 .وتحسيي وروفير ال  سءينيييالموىية لنصر  قضية األسرى  المني،ية اتطانشالتنهير  ▪

 .والسياسيةوالمدنية  والحريات ازنسانيةحقوق الما يصون بقنع القراا  فيالتأثير  ▪
 
 

 الرئيسيةالسياسات المحاسبية  .2
 

 لقد تر إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدو التو  ة التاايخية، فيما ي ي وار السياسات المحاسبية المتباة:
 

   م -
 استخدامياوىود وو عد  وىود قيود ع ا  والخسائر حسبتصن  قافي الموىودات وا يرادات والمصروفات واألاباح 

و ومي قبل المانحيي. وع يه، يتر تصنيف قافي الموىودات والتغيرات التي تءرو ع ييا إما كصافي موىودات  ير مقيد  
ليا لقيود مي قبل المانحيي. وما قافي  حري اتمقيد . قافي الموىودات  ير المقيد  اي ت خ التي ز يخضع استخدا  

ليا لقيود ماينة مي قبل المانحيي تتا ؤ بالوق  وو اليدف مي  حري اتالموىودات المقيد  فيي ت خ التي يخضع استخدا  
 ازستخدا . 

 

 المنح  -

وقد تاتمد في تن يماا ع ا مروا  لحري ات ةوو عيني ةنقديمي قبل المانحيي لتقدير منح اي وعود الوعود  ير المشروطة 
حسب القيمة الوق  المحدد ليا والتزا  حريات ببنود ازت اقيات مع المانحيي. تس،ل الوعود  ير المشروطة كنيرادات 

حسب القيمة الاادلة في  كنيرادات في بيان النشاطات الاادلة في تاايا توقيع ازت اقية. الوعود بالدفع المشروطة تس،ل
عندما تنتيي القيود ع ا المنح والخ إما بمروا الوق  وو بتحقؤ اليدف مي عم ية التقييد، يتر    المنحة.تاايا استه

قافي موىودات  ير مقيد  وتهير في بيان النشاطات كصافي موىودات إلا إعاد  تصنيف قافي الموىودات المقيد  
  ا  مي التقييد.محر  

 

 رسمم العضمتّ -

 .المحاسبي لنقدياسا  ألل اً وفق، قبضياعند لحريات  اسو  الاضويةيتر تس،يل 
 

 المصرقع ل -

 تس،يل المصروفات عند تحققيا وفقا ألسا  ازستحقاق المحاسبي. يتر
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 مخصص تعمتض حه يّ الخامّ  -

  .(2000لسنة  7)القانون اقر  يتر التخصيص لتاويض نياية الخدمة وفقًا لقانون الامل السااي في ف سءيي
  

 الممجمدال الث بتّ -
وفقًا تس،ل األقول ال ابتة بالتو  ة وتستي خ ع ا مدى األعماا ا نتاىية المقدا  ليا باستخدا  طريقة القسط ال اب ، 

 السنوية التالية: ل نسب
 

          

 
 
 

  

 األجنبرّالعمالل  -
 وفقاً  الدوزا األمريكي. يتر ترىمة الماامهت التي تتر بالامهت األخرى إلا بالدوزا األمريكي ابس،هتي حري ات حت ظت

في نياية السنة والتي تستحؤ القبض  ألسااا الصرف السائد  في تاايا كل ماام ة. يتر ترىمة الموىودات والمء وبات
، وتهير فروقات بيان المركز الماليوفقًا ألسااا الصرف السائد  بتاايا األمريكي  الدوزاوو الدفع بالامهت األخرى إلا 

 الترىمة في بيان النشاطات.
 

 2018كانون وول  31كما في األمريكي  الدوزامقابل  حري اتبيا  تااملتلقد كان  وسااا قرف الامهت الرئيسية التي 
 كما ي ي: 2017و

 واحد دوالر أمريكي  
  2018  2017 

 3.48  3.75  ل إسرائي ي ىديدكشي

 0.71  0.71  ديناا وادني 

 0.83  0.87  يواو
 
 
 

 نقد في الصندوق ولدى البنك .3
 

 مي: ولدى البنخيتوون اقيد النقد في الصندوق 
 

  

%  

 وىيز  حواسيب 20
 مكتبية وىيز  20

 مكتبيوثاأ  10
 وىيز  اتصازت 20

 2018  2017 

 -  451 سرائي يا ل كشيالالصندوق بنقد في 

 -  41,072 نقد لدى البنخ بالديناا األادني

 16,495  5,826 نقد لدى البنخ بالدوزا األمريكي

 223  16,001 نقد لدى البنخ باليواو

 993  534 ل ا سرائي يكنقد لدى البنخ بالشي

 63,884  17,711 
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 مدينة من مانحين ذمم .4

 

 لممر المدينة مي مانحيي ما ي ي:تشمل ا

 
 

 موجودات ثابتة، صافي .5

 

 والحركة ع ييا خهل السنة: 2018كانون وول  31فيما ي ي ت اقيل الموىودات ال ابتة وازستيهق المتراكر كما في 
 

 رصيد 

 أول السنة
 

 استبعادات  إضافات

 رصيد 

 آخر السنة
        التكلفّ

 9,798  -  1,135   8,663  وىيز  حواسيب

 5,021  -  -   5,021  مكتبية وىيز 

 5,773  -  -   5,773  مكتبي وثاأ 

 3,315  -  -   3,315  وىيز  اتصازت

 22,772  1,135  -  23,907 

        االستهالك المتراكم

 6,800  -  413  6,387 وىيز  حواسيب

 4,293  -  73  4,220 مكتبية وىيز 

 3,815  -  93  3,722 مكتبي وثاأ

 2,105  -  246  1,859 وىيز  اتصازت

 16,188  825  -  17,013 

 6,894      6,584 ص عي القرمّ الاعترتّ
 

  

 2018  2017 

ازتحاد األواوبي  –ENI/2018/395-152 اقر  – التاميب إاانة ل ورامة
 -  190,918 (ENI/2018/395-152)ازتحاد األواوبي 

توفير  –البرنامج الااىل لدعر الشاب ال  سءيني )المرح ة السادسة عشر( 
)منحة لألسرى المرضا في الس،ون ازسرائي ية  الرعاية الصحية والاهىية

 الصندوق الاربي لإلنماء ازقتصادي وازىتماعي – NGO/21 16اقر
 -  123,433 (NGO/21 16الصندوق الاربي )

 - الادل واألمي ل شاب ال  سءينيدولة ف سءيي: تازيز سياد  القانون في 
 23,683  - (105165 سةواسية  (برنامج األمر المتحد  ا نمائي

 6,818  - 2017 ل،نة ازنتخابات المركزية

 314,351  30,501 
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 مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى  مصروفات .6
 

 ء وبات المتداولة األخرى ما ي ي:المستحقة والم المصروفاتتشمل 
 

  2018  2017 

مستحقة مينيةوتااب     1,392    1,392  

  780   -   ضريبة دخل مقتءاة
  1,392    2,172  

 
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .7
 

 ي ي: كما 2017و 2018 سنة لقد كان  الحركة ع ا مخصص تاويض نياية الخدمة خهل
 

 
 صافي الموجودات المقيدة  .8

 

 خهل السنة:ييا والحركة ع  2018كانون وول  31قافي الموىودات المقيد  كما في  ت اقيلفيما ي ي 
 

 صافي الموجودات المحررة من التقييد     
 

رصيد أول 
  إضافات  السنة

مصروفات 
  البرامج

موجودات 
 ثابتة

 إعادة 
 تصنيف إلى

مقيدةغير   

 

 مجموع

 
رصيد آخر 

 السنة
 -  (12,779)  (12,779)  -  -  -  12,779 2017-2016الصندوق الاربي 

برنامج األمر المتحد   -105165سةواسية 
 -  (21,767)  -  21,767 ا نمائي

 

-  (21,767)  - 

 ENI/2018/395 -152 -  325,323  (54,438)  (1,135)ازتحاد األواوبي 
 

-  (55,573)  269,750 

 NGO/21 -  164,500  -  -  -  -  164,500 16الصندوق الاربي 

 34,546  489,823  (76,205)  (1,135)  (12,779)  (90,119)  434,250 

 
 منح وتبرعات .9

 

 :ا ي يم المنح والتبرعات تشمل
  2018   

 2017  المجموع  مقيدة   مقيدة غير  
 -  ENI/2018/395 -152  -  325,323  325,323ازتحاد األواوبي 

 -  NGO/21  -  164,500  164,500 16الصندوق الاربي 

 45,716  -  -  -  برنامج األمر المتحد  ا نمائي -105165سةواسية 

 12,036  -  -  -  2017ل،نة ازنتخابات المركزية 
  -  489,823  489,823  57,752 

 2018  2017 

  22,721   21,643 رصيا أقل السنّ 

  6,222   4,786 إضافات خهل السنة

 (7,300)   - دفاات خهل السنة

  21,643   26,429 رصيا آخر السنّ
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  مشروع األسرىإيرادات  .10
 

 .لمقاق  األسرى  توريسياليتر  منهمات ووفراد ميمشروع األسرى تبرعات  تم ل إيرادات
 
 

 دات أخرى اإير .11

 

 ما ي ي: األخرى تم ل ا يرادات 
 

  2018  2017 

 24,000  24,000  المدير الاا  –عمل تءوعي 

 23,192  8,874  ومنهمات وفراد تبرعات مي

 -  154  اسو  عضوية
  33,028  47,192 
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 مصروفات البرامج .12
 

 تشمل مصروفات البرامج ما ي ي:
  2018   

  من منح مقيدة 

غير من منح 
   مقيدة

 

 

 

 -105165سـواسية 
برنامج األمم 

  المتحدة اإلنمائي

االتحاد األوروبي 
ENI/2018/395 

  المجموع  152-

مشروع 
 األسرى

 

مجموع مصروفات 
 البرامج

 

2017 

 72,533  60,881  -  60,881  43,059  17,822 الرواتب والمصروفات المتا قة بيا

 114,001  114,000  114,000  -  -  - مصروفات مقاق  األسرى 

 7,500  3,000  -  3,000  -  3,000 تبرعات

 2,970  2,740  -  2,740  2,740  - س ر ومواقهت 

 2,722  2,265  -  2,265  2,236  29 قيانة وضيافة وتنهيف

مكتب وقاعات إي،اا  -  2,033  2,033  -  2,033  4,218 

ومينية استشاايةاسو    -  1,708  1,708  -  1,708  7,975 

ولواز  وقرطاسية مءبوعات  503  733  1,236  -  1,236  3,094 

مصاايف إدااية وخرى و  كيرباء وميا   99  987  1,086  -  1,086  650 

انترن اات  وموقع و بريد   229  761  990  -  990  379 

وترىمة اتإعه  وتعهن  51  116  167  -  167  - 

وعموزت بنويةواسو   اتاشتراك  34  65  99  -  99  60 

 637  -  -  -  -  - انتاح اااعي وت  زيوني

 670  -  -  -  -  - اسو  محكمة

 21,767  54,438  76,205  114,000  190,205  217,409 
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 وعموميةإدارية  مصروفات .13

 

 تشمل المصروفات ا دااية والامومية ما ي ي:

 
 

 
 

 عملةالمن فروقات  خسائر .14
 

وفقًا ألسااا الدوزا األمريكي بالامهت األىنبية إلا  حري ات ومء وبات فروقات الام ة مي إعاد  تقيير موىودات نت، 
ى التغير في سار قرف الامهت المخت  ة مقابل بيان المركز الماليالصرف السائد  بتاايا  إلا  الدوزا األمريكي. لقد ود 

 ع ا التوالي. 2017و 2018كانون وول  31كما في ومريكي  دوزا  2,412ودوزا ومريكي  25,404 بقيمة خساا وىود 

 
 

  2018  2017 

 68,723  55,298  الرواتب والمصروفات المتا قة بيا

 3,980  5,965    وقاعاتإي،اا مكتب 

 3,393  2,304  قيانة وضيافة وتنهيف

 1,682  2,040    س ر ومواقهت  

 2,379  1,858    انترن موقع بريد واات  و 

 1,256  1,560     زت بنويةو وعمواسو   اتاشتراك

 1,179  1,401    تأميي   

 1,392  1,392  وتااب مينية 

 1,483  762    مصاايف إدااية وخرى و  كيرباء وميا 

 1,031  759  مءبوعات وقرطاسية ولواز 

 3,133  642  تبرعات

 580                                -    عمل اتوواش موو يي تدايب

مت رقة مصروفات   2  - 
  73,983  90,211 




