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اماة  الستقاللاملركز الفلسطي   )مساواة( والقضاءامل
 

سابات القوائم  املستقل املالية وتقرر مدقق ا
هية    ٥٢٠١كانون األول  ٣١للسنة املالية املن

 



 

 
 

 
 

 
اماة  الستقاللاملركز الفلسطي   )مساواة( والقضاءامل

 رام هللا
 
 
 
 
 
 

ـــــات تو  الصفحة امل
سابات املستقلتقرر   ١-٢ مدقق ا

 ٣ قائمة املركز املا
شاطات  ٤ قائمة ال

ر   ٥  صا املوجودات اتقائمة التغ
 ٦ قائمة التدفقات النقدية

 ١٧-٧ إيضاحات حول القوائم املالية
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 
 







اماة والقضاء (مساواة)  ٣  املركز الفلسطي الستقالل امل

 

 

قائمة أقائمة املركز املا

 كما  ٣١ كانون األول ٢٠١٥

٢٠١٥٢٠١٤
دوالردوالرإيضـــاحات

املوجـودات
موجودات متداولـة
           ٧٨٬٩٠١           ٤٨٥٬٤٣٧نقد وما  حكمھ

رعات مستحقة القبـض         ٧١٨٬٠١٢        ٥١٦٨٬٠٧٥ت

              ٩٬٤٦٧                 ٦٧٠٠مصارف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

        ٨٠٦٬٣٨٠        ٢٥٤٬٢١٢مجموع موجـودات متداولـة

ات ومعدات، بالصا            ٤٩٬٦٧٢           ٧٤٠٬١٠٦ممتل

        ٨٥٦٬٠٥٢        ٢٩٤٬٣١٨مجمـوع املوجـودات

املطلوبـات وصــا املوجــودات

مطلوبـات متداولـة
              ٧٬٧٣١           ٨٣٩٬٥٦٧مصارف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

              ٧٬٧٣١           ٣٩٬٥٦٧مجمـوع مطلوبـات متداولـة

ن دمة للمـوظف ضات ترك ا عو            ٧١٬١٦٧           ٩٩١٬٨٤١مخصص 

           ٧٨٬٨٩٨        ١٣١٬٤٠٨مجمـوع املطلوبــات

صـا املوجــودات
           ٢٢٬٠٨٥           ١٩٬٩٤٦وفر عام

ات ومعدات ثمر  ممتل            ٤٩٬٦٧٢           ٤٠٬١٠٦وفر مس

        ٧٠٥٬٣٩٧        ١٤١٠٢٬٨٥٨وفر مؤقت التخصيص

        ٧٧٧٬١٥٤        ١٦٢٬٩١٠مجمـوع صـا املوجــودات - قائمـــــة ج
        ٨٥٦٬٠٥٢        ٢٩٤٬٣١٨مجمـوع املطلوبـات وصــا املوجــودات

ـذه القـوائم املاليـة ل اإليضـاحات املرفقـة جـزءا ال يتجـزأ مـن  شـ
 



اماة والقضاء (مساواة)  ٤  املركز الفلسطي الستقالل امل

 

 

شـاطات قائمة بقائمـة ال

ـ ٣١ كـانون األول ٢٠١٥ هية  للسنة املن
املجموعوفر مؤقـت 

٢٠١٥٢٠١٤التخصيصوفـر عــام
دوالردوالردوالردوالرإيضـــاحات

شــغيلية اإليـرادات ال
رعـات            ٤٥٬٦٤٤           ٧٩٬٩٩٣           ٧٩٬٩٩٣                  -١٤منح وت

           ١٧٬٣٣٩              ٤٬٠١٦                  -              ٤٬٠١٦إيرادات أخرى 

شــغيلية            ٦٢٬٩٨٣           ٨٤٬٠٠٩           ٧٩٬٩٩٣              ٤٬٠١٦مجمـوع اإليـرادات ال

                  -                  -       (٦٣٩٬١٤٧)        ١٤٦٣٩٬١٤٧وفر محرر من وفر مؤقت التخصيص

٦٢٬٩٨٣           ٨٤٬٠٠٩       (٥٥٩٬١٥٤)        ٦٤٣٬١٦٣           

املصــارف
        ٤٢٠٬٠١٠        ٤٤٣٬٨٨٧                  -        ١١٤٤٣٬٨٨٧مصارف برامجية

        ١٩٢٬٢٩٣        ٢٠٣٬١٨٨        ١٠٢٠٣٬١٨٨مصارف إدارة وعمومية

ات ومعدات هالكات ممتل            ١٥٬٤٦٦           ١٣٬٦١٨                  -           ٧١٣٬٦١٨اس

           ٢٥٬٧٣٤           ٣٧٬٥٦٠           ٤٣٬٣٨٥            (٥٬٨٢٥)(أرباح) خسائر فروقات العملة

        ٦٥٣٬٥٠٣        ٦٩٨٬٢٥٣           ٤٣٬٣٨٥        ٦٥٤٬٨٦٨مجمـوع املصــارف

ـ صـا املوجـودات للســنة   "قائمـــــة ج"        (٥٩٠٬٥٢٠)       (٦١٤٬٢٤٤)       (٦٠٢٬٥٣٩)         (١١٬٧٠٥)( النقـص)  

ـذه القـوائم املاليـة ل اإليضـاحات املرفقـة جـزءا ال يتجـزأ مـن   شـ
 



اماة والقضاء (مساواة)امل  ٥ ركز الفلسطي الستقالل امل

 

 

ـ صـا املوجـودات رات  قائمـة جقائمة التغـ

ـ ٣١ كـانون األول ٢٠١٥ هية  للسنة املن
ـوفر مؤقـت  ثمر  وفر مسـ

ـات ومعــداتالتخصيصوفـر عــام املجموعممتل
دوالردوالردوالردوالر

ـ ٣١ كـانون األول ٢٠١٥ هية  للسنة املن
ي ٢٠١٥         ٧٧٧٬١٥٤                ٤٩٬٦٧٢        ٧٠٥٬٣٩٧           ٢٢٬٠٨٥صا املوجودات كما  ١ كانون الثا

ر  صا املوجودات للسـنة        (٦١٤٬٢٤٤)                       -       (٦٠٢٬٥٣٩)         (١١٬٧٠٥)التغ

ات ومعدات                   -                  ٤٬٠٥٢            (٤٬٠٥٢)اضافات ممتل

ات ومعدات هالك ممتل                   -              (١٣٬٦١٨)                  -           ١٣٬٦١٨اس

ــ ٣١ كـانون األول ٢٠١٥         ١٦٢٬٩١٠                ٤٠٬١٠٦        ١٠٢٬٨٥٨           ١٩٬٩٤٦صـا املوجـودات كمـا 

ـ ٣١ كـانون األول ٢٠١٤ هية  للسنة املن
ي ٢٠١٤      ١٬٣٦٧٬٦٧٤                ٥٧٬٥٥٦     ١٬٢٩٤٬٣٧٧           ١٥٬٧٤١صا املوجودات كما  ١ كانون الثا

ر  صا املوجودات للسـنة        (٥٩٠٬٥٢٠)                       -       (٥٨٨٬٩٨٠)            (١٬٥٤٠)التغ

ات ومعدات                   -                  ٧٬٥٨٢                  -            (٧٬٥٨٢)اضافات ممتل

ات ومعدات هالك ممتل                   -              (١٥٬٤٦٦)                  -           ١٥٬٤٦٦اس

ــ ٣١ كـانون األول ٢٠١٤         ٧٧٧٬١٥٤                ٤٩٬٦٧٢        ٧٠٥٬٣٩٧           ٢٢٬٠٨٥صـا املوجـودات كمـا 

ـذه القـوائم املاليـة ل اإليضـاحات املرفقـة جـزءا ال يتجـزأ مـن   شـ



اماة والقضاء (مساواة)امل  ٦ ركز الفلسطي الستقالل امل

 

 

قائمة دقائمة التـدفقات النقديـة

ـ ٣١ كـانون األول ٢٠١٥ هية  للسنة املن

٢٠١٥٢٠١٤
دوالردوالر

شـغيل  التدفق النقدي من عمليـات ال
رعات مقبوضـة         ٥٧٧٬٣٧٢        ٥٩٣٬٣٨٩منح وت

           ١٧٬٣٣٩              ٤٬٠١٦إيرادات متفرقة

ن        (٦١٥٬٧٧٩)       (٥٨٦٬٨١٧)مصارف مدفوعة للموردين واملـوظف

شــغيل )  عمليـات ال          (٢١٬٠٦٨)           ١٠٬٥٨٨صا النقد املتدفق من ( املستخدم 

ثمارة ـ العمليـات االسـ التدفق النقدي املسـتخدم 
ات ومعدات             (٧٬٥٨٢)            (٤٬٠٥٢)اضافات ممتل

ثمارة )  العمليــات االســـ             (٧٬٥٨٢)            (٤٬٠٥٢)صـا النقـد ( املستخدم 

ـ حكمـھ للسـنة ـــادة ( النقـص)    النقد ومـا           (٢٨٬٦٥٠)              ٦٬٥٣٦الز
        ١٠٧٬٥٥١           ٧٨٬٩٠١النقد وما  حكمھ  أول السنة

ـ آخـر السـنة ( إيضاح رقم ٤)  ـ حكمـھ             ٧٨٬٩٠١           ٨٥٬٤٣٧النقد وما 

ـ صـا املوجـودات مـع صـا النقـد املتـدفق مـن عمليـات  ر  ة التغـ سو التعديالت ل
شـغيل:  ال

ر  صا املوجودات خالل السـنة        (٥٩٠٬٥٢٠)       (٦١٤٬٢٤٤)التغ

ات ومعدات هالكات ممتل            ١٥٬٤٦٦           ١٣٬٦١٨اس

دمة هاية ا عوض             ١٩٬٥٠٠           ٢٠٬٦٧٤الزادة  مخصص 

         (٢٢٬٦١٤)           ٣١٬٨٣٦الزادة (النقص)   مصارف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

رعات مستحقة القبـض         ٥٥٧٬٤١٧        ٥٤٩٬٩٣٧النقص  ت

                (٣١٧)              ٨٬٧٦٧النقص (الزادة)   مصارف مدفوعة مقدما

(٢١٬٠٦٨)           ١٠٬٥٨٨         

ـذه القـوائم املاليـة ل اإليضـاحات املرفقـة جـزءا ال يتجـزأ مـن  شـ
 

 



اماة والقضاء (مساواة)  ٧ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

  إيضاحات حول القوائم املالية
هية   ٢٠١٥كانون األول  ٣١ للسنة املن

 

 

 عام- ١
 

اماة وا الستقاللاملركز الفلسطي  لية جمعية )مساواةلقضاء (امل ومية  أ ر ح ا ادفة للربحر غغ  مدينة رام ، مقر
ن بمبادرة ٢٠٠٢آذار  ١٨ تأسست  ،هللا ن ةقضاو  من قبل محام صيات اجتماعية مستقلة سابق أخذت ع عاتقها .و

ا لتعزز ضمانات استقال جا وسلوكا لتكرس جهد شرعا ومن اماة  جة  القضاء وامل من خالل رصد وتوثيق ومراقبة ومعا
شرعيةكافة العوائ ال تحول دون التطبيق السليم ملبدأ سيادة  ق االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية وال

اماة وذلك بالطرق والوسائل القانونية. ن استقالل القضاء وامل عيق تفعيل عناصر ومقومات ومضام  القانون، و
 

ص- ٢ م ال م ية سياساتأل اس  امل
 

ام ١-٢  بيان اإلل
ر تم تجه ية الصادرة عن مجلس معاي اس ر امل نة املعاي ر الدولية للتقارر املالية وتدو  القوائم املالية وفقًا للمعاي

اسبة املالية  الواليات املتحدة األمركية رقم   .٢٠٥-٩٥٨امل
 
 

جديدة واملعدلة ٢-٢ ر املالية ا ر الدولية إلعداد التقار  تطبيق املعاي
 

الي ر خالل السنة ا جديدة واملعدلة الصادرة عن مجلس معاي ر ا اسبة ة، قامت إدارة املركز بتطبيق جميع املعاي امل
اسبة الدولية ر امل ثقة عن مجلس معاي رات التقارر املالية الدولية املن جنة تفس رات الصادرة عن  ، ذات الدولية والتفس

ها، وال أصبحت سارة املفعول للسنة امل شط هية  الصلة بأ ر ٢٠١٥كانون األول  ٣١الية املن . إن تطبيق املعاي
شطة املركز. ر ع املركز املا أو نتائج أعمال وأ جديدة واملعدلة لم يكن لھ أي تأث رات ا  والتفس

 
 

ية املتبعة ٣-٢ اس م السياسات امل  أ
 

اماة والقضاء (مساواة) الستقاللاملركز الفلسطي حتفظ ي ية حيث  للمبادئفقا جالتھ و  امل اس يف امل يقوم بتص
:صا املوجودات  ها كما ي ر ف  والتغ

 

شملعام: وفر  - صصة. و ر امل رعات العامة غ  كافة املنح والت
 

شملالتخصيص: وفر مؤقت  - يخضع استعمالھ إ شروط وقيود معينة من قبل  ذيوال املركزصا موجودات  و
ن وال تنق إما بم ن. ار تحر يتم رور الوقت أو املمول ة من قبل املمول  تبعا للشروط املو

 

ات ومعدات - ثمر  ممتل ات واملعدات كما: وفر مس ثمر  املمتل مثل الوفر املس  .٢٠١٥ كانون األول  ٣١  و
 

السنة ا خالل املبالغ املستحقة واملطلوبة من املؤسسات املانحة عن مصارف تم صرفهتمثل : القبض نح مستحقةم -
هية    .٢٠١٥ كانون األول  ٣١املن

 

 اإليرادات -
يف  تم تص ن، و ر مؤقت التخصيص إال إذا خضع استخدامها إ أية شروط من قبل املمول يفها كوفر عام غ يتم تص

 .املصارف كنقص  الوفر العام
 

ن، فإن الوفر مؤقت التخصيص يت م تحرره إ وفر عام تحت بند "وفر عندما يتم انقضاء أو تحقق شروط املمول
 محرر من وفر مؤقت التخصيص".



اماة والقضاء (مساواة)  ٨ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

  إيضاحات حول القوائم املالية
هية   ٢٠١٥كانون األول  ٣١ للسنة املن

 

 

ية املتبعة ٣-٢ اس م السياسات امل  "تتمة" أ
 

ات  ومعدات ممتل
 

  ات و تظهر لفة عداتاملالت و اآلاملمتل هالكها ع أساس القسط  بالت جري اس راكم و هالك امل وبالصا من االس
ة ملتوقع لها ع مدى العمر اإلنتا االثابت  سب سنو :وب  كما ي

 

 %٧ األثاث واملفروشات
اسوب  %٢٠ أجهزة ا

 %٢٠ السيارات
ية  %٢٠ أجهزة مكت

 

  رداده من أي من ها إ  ذه املوجوداتعندما يقل املبلغ املمكن اس رية فإنھ يتم تخفيض قيم ها الدف عن صا قيم
ي  جل قيمة التد ا و رداد شاطات. قائمة القيمة املمكن اس  ال

 هاية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر اإلنتا تختلف عن التقديرات  هذه املوجوداتيتم مراجعة العمر اإلنتا ل  
ر  التقديرات. غ ر  التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره  جيل التغ  املعدة سابقا، فإنھ يتم 

  و  املوجوداتيتم التخلص من ناك فوائد متوقعة من استخدامها  املستقبل.عندما ال ي  ن 
 

عوض  نترك مخصص  دمة للموظف  ا
 

ضات  دمة لليجرى التخصيص لتعو نادا إ قانون العمل ساري املفعول  مناطق السلطة هاية ا ن اس موظف
سبة ع آخر راتب. ل سنة خدمة مح سب ع أساس شهر واحد ل ية وتح  الوطنية الفلسطي

 
رامجيةا  ملصارف ال

 

يفبت ركزاملقوم ي رامجية ص ن  أساسع  املصارف ال رامجوظيفي ب تلفة واإلدارة العامة،الوظيفية  ال أما  امل
سبة للمصارف ن  بال سبة للمصارف.  ذلك املشروعل مباشرة عَم تح فهال يمكن ربطها بمشروع مع األخرى  بال

ن عدة مشارع فإنھ ي ركة ب عها ع املشارع بناء ع تقديرات اإلدارة.املش  تم توز
 

 املالية القوائمترجمة 
 

 ية املركزحتفظ ي جالت محاس ي،  منظمة بقيود و ر الدوالر األخرى عمالت الاملعامالت القائمة بأما بالدوالر األمر غ
ي، ف ي وذلك حسب سعر الصرف السائد بتارخاألمر لها للدوالر األمر  معاملة.كل  يجري تحو

 ي ي بنفس ، ياملعامالت واألرصدة القائمة فعال بالدوالر األمر أو  ةاملستلم يةالفعل القيمةتم عرضها بالدوالر األمر
 .ةاملدفوع

 اتامل اظهارتم ي ها  عداتوامل متل هالكا خالل  ع املوجوداتأية إضافات  .وفقا ألسعار الصرف التارخيةبالدوالر واس
لها باستخدام معدل سعر الصرف السائد خالل السنة.تم تحي ،السنة  و

  سعر الصرف ي  لها ا الدوالر األمر ي فيتم تحو ر الدوالر األمر عمالت غ املوجودات واملطلوبات القائمة فعًال 
هاية السنة  .السائد  

 رجمة الناتجة  ي شاطات. قائمةتم قيد فروقات ال  ال
 



اماة والقضاء (مساواة)  ٩ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

  إيضاحات حول القوائم املالية
هية   ٢٠١٥كانون األول  ٣١ للسنة املن

 

 

اس ٣-٢ م السياسات امل  "تتمة" ية املتبعةأ
 

 "تتمة" ترجمة القوائم املالية
 

يأسعار الصرف مقابل إن  : املالية كما  تارخ القوائم الدوالر االمر  كانت كما ي
 

 كانون األول  ٣١  كانون األول  ٣١  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 دوالر  دوالر  

 ٠٫٢٥٧  ٠٬٢٥٦  شيقل
 ١٫٢٤٨  ١٫٠٥٨  يورو

 
راضات استخدام التقديرات -٣  واالف

 

ية يتطلب من إدارة  القوائمإن إعداد  اس هادات تؤثر   املركزاملالية وتطبيق السياسات امل القيام بتقديرات واج
هادات تؤثر   ذه التقديرات واالج تملة. كما أن  امات امل مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية واإلفصاح عن االل

ل خاص يتطلب من إدارة  اإليرادات رات  القيمة العادلة. وبش صصات وكذلك  التغ إصدار  املركزواملصارف وامل
ية بالضرورة  ها. إن التقديرات املذكورة مب امة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقا هادات  ام واج أح

ير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن ع فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقد
ذه التقديرات  ص  رات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات  املستقبل. وتت يجة التغ التقديرات وذلك ن

تلفة وتقدير األعمار اإلنتاجية  صصات امل ات للبامل  .عداتاملو واآلالت ممتل
 
 وما  حكمھ نقد - ٤

 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 دوالر  والرد 

 ٥١٤  ٥١٣ نقد  الصندوق 
 ٧٨٫٣٨٧  ٨٤٬٩٢٤ ودائع لدى البنوك 

 ٧٨٫٩٠١  ٨٥٬٤٣٧ 
 



اماة والقضاء (مساواة)املركز الفلسطي  ١٠              الستقالل امل
 

  إيضاحات حول القوائم املالية
هية   ٢٠١٥كانون األول  ٣١ للسنة املن

 

 

رعات- ٥  مستحقة القبض ت
 

 ١  كما الرصيد 
ي   ٢٠١٥كانون الثا

 ضافاتاإل  
 خالل السنة

رعات   املستلمة الت
 خالل السنة

 خسارة)( 
 فروقات العملة 

 ٣١ كما الرصيد  
 ٢٠١٥ كانون األول 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

ارجية الشؤون وزارة  ٥٣٫١٢٥  -  (٣٧١٫٨٧٥)  -  ٤٢٥٫٠٠٠ يةهولندال ا
 ١١٤٫٩٥٠  )٣٥٫٠١٦(  (٩٨٫٨٦٢)  -  ٢٤٨٫٨٢٨ وروبيةاملفوضية األ 

ي سا سان والقانون الدو اإل ا حقوق اإل  -  -  (٤٤٫١٨٤)  -  ٤٤٫١٨٤ سكرتار
 -  )١٫٥٢٥(  )٧٨٫٤٦٨(  ٧٩٫٩٩٣  - املتحدة اإلنمائيبرنامج األمم 

 ١٦٨٫٠٧٥  )٣٦٫٥٤١(  )٥٩٣٫٣٨٩(  ٧٩٫٩٩٣  ٧١٨٫٠١٢ 
 
 
 



اماة والقضاء (مساواة)  ١١ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

 املالية إيضاحات حول القوائم
 

هية  ٢٠١٥كانون األول  ٣١  للسنة املن

 

 

 مصارف مدفوعة مقدًما وأرصدة مدينة أخرى   – ٦

 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 دوالر  دوالر 

 ٨٫٩٦٧  - إيجارات مدفوعة مقدًما
ن  ١٠٠  ٣٠٠ قروض موظف

 ٤٠٠  ٤٠٠ أخرى 
 ٩٫٤٦٧  ٧٠٠ 

 

ات  –٧  ومعدات ممتل
 

 ٢٠١٥كانون األول  ٣١
 

  
 أثاث

 أجهزة 
ية  مكت

 أجهزة 
 حاسوب 

  
 سيارات

  
 املجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 
لفة           الت

 ١٤١٫٦٠٧  ٤٦٫١٤٠  ٣٣٫٥٦٢  ٣٠٫٧١٠  ٣١٫١٩٥ رصيد أول السنة
 ٤٫٠٥٢  -  ٢٫١٤٦  ١٫٩٠٦  - إضافات

 ١٤٥٫٦٥٩  ٤٦٫١٤٠  ٣٥٫٧٠٨  ٣٢٫٦١٦  ٣١٫١٩٥  رصيد آخر السنة
          

راكم هالك امل           االس
 ٩١٫٩٣٥  ٣٦٫٣٥٣  ٣٠٫٢٠٧  ١١٫٦٩١  ١٣٫٦٨٤ رصيد أول السنة  

 ١٣٫٦١٨  ٦٫٩٢٢  ١٫٢٥٢  ٣٫٢٦٠  ٢٫١٨٤ إضافات
 ١٠٥٫٥٥٣  ٤٣٫٢٧٥  ٣١٫٤٥٩  ١٤٫٩٥١  ١٥٫٨٦٨ رصيد آخر السنة 

رية كما    ٣١صا القيمة الدف
 ٤٠٫١٠٦  ٢٫٨٦٥  ٤٫٢٤٩  ١٧٫٦٦٥  ١٥٫٣٢٧ ٢٠١٥كانون األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



اماة والقضاء (مساواة)  ١٢ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

 املالية إيضاحات حول القوائم
 

هية  ٢٠١٥كانون األول  ٣١  للسنة املن

 

ات  –٧  "تتمة" ومعدات ممتل
 

 ٢٠١٤كانون األول  ٣١
 

  
 أثاث

 أجهزة 
ية  مكت

 أجهزة 
 حاسوب 

  
 سيارات

  
 املجموع

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 
لفة           الت

 ١٣٤٫٠٢٥  ٤٦٫١٤٠  ٢٩٫٤٤٩  ٢٧٫٨٤٤  ٣٠٫٥٩٢ رصيد أول السنة
 ٧٫٥٨٢  -  ٤٫١١٣  ٢٫٨٦٦  ٦٠٣ إضافات

 ١٤١٫٦٠٧  ٤٦٫١٤٠  ٣٣٫٥٦٢  ٣٠٫٧١٠  ٣١٫١٩٥ رصيد آخر السنة 
          

راكم هالك امل           االس
 ٧٦٫٤٦٩  ٢٩٫٤٣١  ٢٣٫٨٧٥  ١١٫٣١٣  ١١٫٨٥٠ رصيد أول السنة  

 ١٥٫٤٦٦  ٦٫٩٢٢  ٦٫٣٣٢  ٣٧٨  ١٫٨٣٤ إضافات
 ٩١٫٩٣٥  ٣٦٫٣٥٣  ٣٠٫٢٠٧  ١١٫٦٩١  ١٣٫٦٨٤ رصيد آخر السنة 

رية كما    ٣١صا القيمة الدف
 ٤٩٫٦٧٢  ٩٫٧٨٧  ٣٫٣٥٥  ١٩٫٠١٩  ١٧٫٥١١ ٢٠١٤كانون األول 

 
 

 دائنة أخرى  ةمصارف مستحقة وأرصد  – ٨
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 دوالر  دوالر 

 ١٫٤٩٥  ٣٣٫٥٢١ دائنون مختلفون 
عاب تدقيق مستحقة  ٦٫٢٣٦  ٦٫٠٤٦ ا

 ٧٫٧٣١  ٣٩٫٥٦٧ 
 



اماة والقضاء (مساواة)  ١٣ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

 املالية إيضاحات حول القوائم
 

هية  ٢٠١٥كانون األول  ٣١  للسنة املن

 

 

ن – ٩ دمة للموظف عوضات ترك ا  مخصص 
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 
 دوالر  دوالر 

ي ١ا  الرصيد كم  ٥١٫٦٦٧  ٧١٫١٦٧ كانون الثا
صص للسنة  ٢٤٫٧٦٦  ٢٣٫٦٩١ امل

 )٥٫٢٦٦(  )٣٫٠١٧( عوضات مدفوعة
 ٧١٫١٦٧  ٩١٫٨٤١ كانون األول  ٣١الرصيد كما  

 

 مصارف عمومية وإدارة – ١٠
 

٢٠١٤ ٢٠١٥ 
 دوالر  دوالر 

ها  ١١٤٫٩٢٣  ١٣٧٫٥٥٠ رواتب ومصارف أخرى متعلقة 
 ٣٫٣٥٩  ٣٫٧٥١ قرطاسية

 ٤٫٥٤٥  ٢٫٧٠٦ كهرباء ومياه
اتف   ٧٫٧٩٩  ٤٫٤٤٩ برد وبرق و

 ١٫٥٥٤  ١٫٢٥٢ فوائد وعموالت بنكية
راكات  ٨٦٥  ٩٦٧ رسوم واش

 ١٧٫٧٦٩  ١٨٫٢٣١ ايجارات
 ٣٫١٥١  ٣٫٧٢٤ ضيافة
 ٧٫٨٤٨  ٨٫٤١١ صيانة

 ١٫٨٣٧  ٣٫١٢٣ محروقات
 ٦٫٨٤٦  ٢٫٥٠٠ سفر وتنقالت

 ٧٫٤٤٣  ٦٫٩٢٣ تأمينات
 ٥٫٦٩٨  ٩٠٠ دعاية واعالن
عاب تدقيق  ٦٫٢٣٦  ٥٫٠٠٠ أ

 ٣٩٥  ٣٩٣ رخص سيارات 
 ٢٫٠٢٥  ٣٫٣٠٨ مصارف اخرى متفرقة

 ١٩٢٫٢٩٣  ٢٠٣٫١٨٨ املجموع
 



اماة والقضاء (مساواة)  ١٤ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

 املالية إيضاحات حول القوائم
 

هية  ٢٠١٥كانون األول  ٣١  للسنة املن

 

 

 ارف برامجيةمص –١١
 ٢٠١٤  ٢٠١٥ 

 دوالر  دوالر 
ها  ١٥٧٫٦٦٨  ١٣٥٫٢٥٨ رواتب ومصارف أخرى متعلقة 

 ١٣٩.١٠٤  ٩٨٫٦٥٣ تدرب
 -  ٦٫٦٣٢ اعالندعاية و 

شورات والتقرر السنوي   ٣٧٨  - م
عاب تدقيق  -  ٢٫١١٥ أ

ية  ٥٥٫٤٧٧  ٥٢٫٦٢٧ دراسات م
ن ع العدالة  ٤٫٤٢٠  ٧٫٨٨٢ ع

 ١٩٫٩٠٠  ٢٠٫٥١٣ مجلة القانون والعدالة
 ٢٫٦٥٥  ٦٫٩٠٠ برامج االذاعة والتلفاز

ن رحات قوان  ٣٫٩٤٥  ١٣٫٩٢٢ مسودات ومق
 ١٨٫٩٨١  ٢٠٫٩٠٣ وراق أنظمة ودراساتأ

 ١٫٥٣١  ٩٫٦٢٢ ورشات عمل
شورات  ١٫٢٠٩  - م
 ٢٫٦٩٥  ١٣٫٤٤٦ مؤتمرات

ن ام  ٩٫٤٧٣  ٧٫٧٤٥ بناء قدرات امل
 -  ٩٫٧٢٥ ضغط ومناصرة
اتف  -  ٤٫١٤٩ برد وبرق و
 -  ٤٫٢٦٤ سفرات وتنقالت

ر املكتبة  ٢٫٤٧٥  - تطو
 -  ١٧٫٢٨٦ تقييم برامج ومشارع

 -  ١٢٫٢٤٥ خدمات قانونية 
 ٩٩  - أخرى 

 ٤٢٠٫٠١٠  ٤٤٣٫٨٨٧ املجموع
 



اماة والقضاء (مساواة)  ١٥ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

 املالية إيضاحات حول القوائم
 

هية  ٢٠١٥كانون األول  ٣١  للسنة املن

 

 

اطر - ١٢  األدوات املالية وسياسة إدارة امل
 

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 
 

ون األدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية وتتمثل املوجو  لدى البنوك والذمم ق و دات املالية بالنقد  الصندو تت
ن. إن القيمة العادلة للموجودات  نما تتمثل املطلوبات املالية بالذمم الدائنة ومخصص إنتفاعات املوظف املدينة ب

رية. ها الدف ري عن قيم ل جو ش  واملطلوبات املالية ال تختلف 
 
 شغيل  مخاطر ال

 

رامجية واإلدارة وشراء  ل املصارف ال ها. يقوم املركز بتمو رعات ال يحصل عل ات واملعدات من خالل املنح والت املمتل
ل لسنة  غطية كافة  ٢٠١٦عتقد اإلدارة أن مستوى التمو ها  ا ون بنفس املستوى للسنوات السابقة وأنھ بإم سوف ي

عتقد إدارة املركز أن الظروف االقتصادية والسياسية  املنطقة ال تؤ  رعات. كما و ها من الت ل مادي ع نفقا ش ثر 
 أعمالها.

 
 مخاطر االئتمان 

 

 يقوم املركز بإيداع أموالھ النقدية  بنوك ذات جدارة ائتمانية عالية.
 
 
 مخاطر العمالت 

 

ر الدوالر  عت ية.  ر  أسعار العمالت األجن يجة التغ ر قيمة األدوات املالية ن غ ية  مخاطر  مخاطر العمالت األجن
ي عملة األ  ل عملة ع حدة.األمر ها ل اما ها وال  ساس للمركز وتقوم اإلدارة بالتحوط لنفقا



اماة والقضاء (مساواة)  ١٦ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

 املالية إيضاحات حول القوائم
 

هية  ٢٠١٥كانون األول  ٣١  للسنة املن

 

 

 اإلدارة والعمومية واملصارف  رامجيةصارف الامل –١٣
 

 دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  دوالر  
ها            ٢٧٢٬٨٠٨    ٦٨٬٢٠٢                       ٦٨٬٢٠٢             ٦٨٬٢٠٢            ٦٨٬٢٠٢رواتب ومصارف أخرى متعلقة 

             ٩٨٬٦٥٣    ٨٢٬٩٣٠                          ١٬٦٤١                ١٬٦٤١            ١٢٬٤٤١تدرب

                ٧٬٥٣٢       ١٬٨٨٣                          ١٬٨٨٣                ١٬٨٨٣               ١٬٨٨٣اعالنات ومطبوعات

                ١٬٢٥٢          ٣١٣                             ٣١٣                    ٣١٣                   ٣١٣فوائد وعموالت بنكية

عاب تدقيق                  ٧٬١١٥       ١٬٧٧٩                          ١٬٧٧٩                ١٬٧٧٩               ١٬٧٧٨أ

ية              ٥٢٬٦٢٧    ١٠٬٠٠٠                              -             ٣٢٬٦٢٧            ١٠٬٠٠٠دراسات م

                ٧٬٨٨٢           -                              -                ٧٬٨٨٢                    -عن ع العدالـة

             ٢٠٬٥١٣    ١٠٬٠١٣                              -             ١٠٬٥٠٠                    -مجلة القانون والعدالة

                    ٣٩٣             ٩٨                                ٩٨                      ٩٨                     ٩٩رخص سيارات

                ٦٬٩٠٠           -                              -                     -               ٦٬٩٠٠برامج االذاعة والتلفاز

ن رحـات قـوان              ١٣٬٩٢٢           -                       ١٣٬٩٢٢                     -                    -مسودات ومق

             ٢٠٬٩٠٣    ١١٬٩٠٣                          ٩٬٠٠٠                     -                    -دراسات وأبحاث

                ٩٬٦٢٢           -                              -                     -               ٩٬٦٢٢ورشات عمل

                ٢٬٧٠٦          ٦٧٦                             ٦٧٦                    ٦٧٦                   ٦٧٨كهرباء ومياه

             ١٣٬٤٤٦           -                              -                     -            ١٣٬٤٤٦مؤتمرات

ن ـام                 ٧٬٧٤٥       ١٬٢٩١                          ١٬٢٩١                ١٬٢٩١               ٣٬٨٧٢بناء قدرات امل

                ٩٬٧٢٥       ٢٬٤٣١                          ٢٬٤٣١                ٢٬٤٣١               ٢٬٤٣٢ضغط ومناصرة

اتف                 ٨٬٥٩٨       ٢٬١٥٠                          ٢٬١٥٠                ٢٬١٥٠               ٢٬١٤٨برد وبرق و

                ٦٬٧٦٤       ١٬٦٩١                          ١٬٦٩١                ١٬٦٩١               ١٬٦٩١سفر وتنقالت

                ٣٬١٢٣          ٧٨١                             ٧٨١                    ٧٨١                   ٧٨٠محروقات

             ١٧٬٢٨٦       ٤٬٣٢٢                          ٤٬٣٢٢                ٤٬٣٢٢               ٤٬٣٢٠تقييم برامج ومشارع

             ١٢٬٢٤٥           -                              -                     -            ١٢٬٢٤٥خدمات قانونية

                ٣٬٧٢٤          ٩٣١                             ٩٣١                    ٩٣١                   ٩٣١مصارف الضيافة والتنظيف

                ٨٬٤١١       ٢٬١٠٣                          ٢٬١٠٣                ٢٬١٠٣               ٢٬١٠٢مصارف الصيانة

ن ص وأصـول                  ٦٬٩٢٣       ١٬٧٣١                          ١٬٧٣١                ١٬٧٣١               ١٬٧٣٠تأم

             ١٨٬٢٣١       ٤٬٥٥٨                          ٤٬٥٥٨                ٤٬٥٥٨               ٤٬٥٥٧ايجارات

                ٣٬٧٥١          ٩٣٨                             ٩٣٨                    ٩٣٨                   ٩٣٧قرطاسية

راكات                     ٩٦٧          ٢٤٢                             ٢٤٢                    ٢٤٢                   ٢٤١رسوم واشـ

                ٣٬٣٠٨          ٨٢٧                             ٨٢٧                    ٨٢٧                   ٨٢٧مصارف اخرى متفرقة

٢١١٬٧٩٣                    ١٢١٬٥١٠           ١٤٩٬٥٩٧          ١٦٤٬١٧٥املجموع  ٦٤٧٬٠٧٥           

           ٤٤٣٬٨٨٧مصارف برامجية

           ٢٠٣٬١٨٨مصارف إدارة وعمومية

٦٤٧٬٠٧٥           

ـر التطو
املجتم

عــة املتا
القانونيـــة

ن  مسـودة القــوان
شـــرعات ـــر ال وتطو

املجموعبناء قدرات

 
 
 



اماة والقضاء (مساواة)  ١٧ املركز الفلسطي الستقالل امل
 

 إيضاحات حول القوائم املالية
 

هية  ٢٠١٥كانون األول  ٣١  للسنة املن

 

 

 وفر مؤقت التخصيص-١٤
 
 

رر من              وفر مؤقت التخصيصامل
 ١  كما الرصيد 

ي   ٢٠١٥كانون الثا
 ضافاتاإل  

 خالل السنة
د املنح املتوفر رصي 

 ٢٠١٥لسنة 
  

 املصارف
ات  ممتل
 ومعدات

مجموع 
رر   امل

 خسارة)( 
 فروقات العملة 

 ٣١  كما الرصيد 
 ٢٠١٥كانون األول 

 دوالر  دوالر  دوالر دوالر دوالر  دوالر  دوالر  دوالر 

ارجية الشؤون وزارة  -  -  )٤٣١٫٣٦٨( )٤٫٠٥٢( )٤٢٧٫٣١٦(  ٤٣١٫٣٦٨  -  ٤٣١٫٣٦٨ الهولندية ا
 ١٠٢٫٨٥٨  )٤٣٫٣٨٥(  )٨٥٫٦٣٦( - )٨٥٫٦٣٦(  ٢٣١٫٨٧٩    ٢٣١٫٨٧٩ املفوضية االوروبية

ي سا سان والقانون الدو اإل ا حقوق اإل  -  -  )٤٢٫١٥٠( - )٤٢٫١٥٠(  ٤٢٫١٥٠    ٤٢٫١٥٠ سكرتار
 -  -  )٧٩٫٩٩٣( - )٧٩٫٩٩٣(  ٧٩٫٩٩٣  ٧٩٫٩٩٣   برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

 ١٠٢٫٨٥٨  )٤٣٫٣٨٥(  )٦٣٩٫١٤٧( )٤٫٠٥٢( )٦٣٥٫٠٩٥(  ٧٨٥٫٣٩٠  ٧٩٫٩٩٣  ٧٠٥٫٣٩٧ املجموع
 


