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  معلومات المؤسسة

  المؤسسة

  ن لدعم المدافعین عن حقوق اإلنسامتوسطیة -األوروالمؤسسة 

  floor ndVestergade 16, 2  العنوان:

  DK-1456 Copenhagen K  
  

 26 85 47 28رقم التسجیل التجاري المركزي: 

  كوبنهاغن  مسجلة في:

  2004نوفمبر/ تشرین الثاني  26  تأسست في:

  12 17 64 32 45+  هاتف:

  02 17 64 32 45+  فاكس:

  www.emhrf.org  اإللكتروني:الموقع 

  

  األمناءمجلس 

  الیازمي، الرئیسإدریس 

  ل، نائبة الرئیسیم. میرك اكریستین

  ، أمین الصندوقيإسكیل ترول

  مجليهاني 

  لین ویلشمان

  بهي الدین حسن

  جندوبيكمال ال

  رياخمیس شم

  یويحلیلى ر 

  بسمة قضماني

  سهیر بلحسن

  بولسن-دامارك ش
  

  اإلدارة

  ، مدیرة البرامجفریصوفي ش-آن

  داریة والمالیة، مدیرة الشؤون اإلاسكویاكیإمیلینا 
  

  مدققو الحسابات

  Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  دیلویت
  

  2017أبریل/ نیسان  21ُأقّر في 

 

 ، أمین الصندوقيإسكیل ترول
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 بیان مجلس األمناء واإلدارة بشأن التقریر السنوي

وق متوسطیة لدعم المدافعین عن حق-ریر السنوي للمؤسسة األوروبعد الدراسة، یوافق مجلس األمناء واإلدارة في هذا الیوم على التق

  .2016دیسمبر/ كانون األول  31ینایر/ كانون الثاني ولغایة  1اإلنسان للسنة المالیة ابتداًء من 

  

  تم تقدیم التقریر السنوي وفقًا ألحكام القانون الدانمركي للمؤسسات والجمعیات.

  

 2016دیسمبر/ كانون األول  31عكس الصورة الحقیقیة والعادلة للوضع المالي للمؤسسة كما هو في وقد رأینا أن الكشوفات المالیة ت

  .2016دیسمبر/ كانون األول  31ینایر/ كانون الثاني ولغایة  1ولنتائج عملیاتها للسنة المالیة من 

  

  مشار إلیها في هذا التقریر.ًا للشؤون واألحوال المناسبونحن على قناعة بأن تعقیب اإلدارة یحتوي استعراضًا 

  

  2017أبریل/ نیسان  1الرباط، في 

  

  األمناءمجلس 

  

  يإسكیل ترول  لیم. میرك اكریستین  إدریس الیازمي

  أمین الصندوق  نائبة الرئیس  الرئیس

  

  بهي الدین حسن  لین ویلشمان  مجليهاني 

  

  یويحلیلى ر   رياخمیس شم  جندوبيكمال ال

  

  بولسن-دامارك ش  سهیر بلحسن  بسمة قضماني

  

  اإلدارة

  یاسكویاكأمیلینا     فریصوفي ش-آن

  مدیرة الشؤون اإلداریة والمالیة    مدیرة البرامج
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 تقریر مدقق الحسابات المستقل

  متوسطیة لدعم المدافعین عن حقوق اإلنسان-إلى مجلس أمناء المؤسسة األورو

  مدققي الحساباترأي 

 2016-1-1 ابتداًء منمتوسطیة لدعم المدافعین عن حقوق اإلنسان المتعلقة بالسنة المالیة -ورولقد قمنا بتدقیق الكشوفات المالیة للمؤسسة األ

ة وفقًا . وكانت هذه الكشوفات المالیة معدَّ والمالحظاتوالتي تتألف من السیاسات المحاسبیة وبیان الدخل والمیزانیة العمومیة  2016-12-31ولغایة 

  .السیاسات المالیة المهمة موجزكما هي موصوفة في  لمبادئ المحاسبیة المتعارف علیهال
  

-1ولنتائج عملیاتها في السنة المالیة من  2016-12- 31برأینا، تقدم الكشوفات المالیة صورة حقیقیة وعادلة للوضع المالي للمؤسسة كما هو في 

  .السیاسات المالیة المهمة موجزة في لمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها كما هي موصوفوفقًا ل 2016-12-31ولغایة  1-2016
  

  األساس الذي یستند إلیه رأي مدقق الحسابات

هذه المعاییر  سنتطرق لمسؤولیاتنا بموجب. المعمول بها في الدانمركالتدقیق وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة والمتطلبات اإلضافیة لقد أجرینا هذا 

ات مستقلون نحن مدققو حساب. من هذا التقریر‘ لیة مدقق الحسابات عن تدقیق الكشوفات المالیةمسؤو ’والمتطلبات بمزید من الشرح تحت العنوان 

قیات العن المؤسسة امتثاًال لما نّصت علیه مدونة قواعد وأخالقیات المهنة للمحاسبین المحترفین التي وضعها مجلس المعاییر الدولیة لقواعد أخ

لبات اإلضافیة المعمول بها في الدانمرك، كما أننا مستوفین للمسؤولیات األخالقیة األخرى التي تملیها ) والتزامًا بالمتطIESB Codeالمحاسبین (

  إن اإلثبات التدقیقي الذي حصلنا هو، باعتقادنا، كاٍف ومناسب لیشكل أساسًا لرأینا كمدققي حسابات.علینا هذه المتطلبات. 
  

  الیةاإلدارة عن الكشوفات الممجلس األمناء و مسؤولیة 

حاسبیة المتعارف وفقاً للمبادئ الماإلدارة مسؤولیة إعداد الكشوفات المالیة التي تقدم الصورة الحقیقیة والعادلة للوضع المالي مجلس األمناء و تقع على 

اه هذه خلیة حسب ما تر اإلدارة أیضًا المسؤولیة عن الرقابة الداالمجلس و وتقع على  علیها كما هي موصوفة في موجز السیاسات المالیة المهمة.

  اإلدارة ضروریًا كي یتسنى إعداد كشوفات مالیة خالیة من األخطاء الجوهریة، سواء أكانت تلك األخطاء ناجمة عن التحایل أو الخطأ.
  

–فصاح ملة، وعن اإلعند إعداد الكشوفات المالیة، یقع على عاتق مجلس األمناء واإلدارة مسؤولیة تقییم قدرة المؤسسة على االستمرار كمؤسسة عا

عن المسائل ذات الصلة بهذه المؤسسة العاملة، وعن استخدام األسس المحاسبیة للمؤسسة العاملة في إعداد الكشوفات المالیة ما  -حسب االقتضاء

  لقیام بذلك.لم یكن مجلس األمناء واإلدارة عازمین على تصفیة المؤسسة أو وقف عملیاتها أو ما لم یكن بیدهما أي بدیل واقعي عن ا
  

  ق الكشوفات المالیةیمدقق الحسابات عن تدقمسؤولیة 

خطاء سواء أكانت تلك األیة، التأكید المعقول بشأن ما إذا كانت الكشوفات المالیة تخلو من األخطاء الجوهر هدفنا من التدقیق هو الحصول على 

ضمن لرأینا. یعد التأكید المعقول تأكیدًا عالي المستوى، لكنه ال یشكل ، ومن ثم إصدار تقریر مدققي الحسابات المتناتجة عن الخطأ أو التحایل

شف عن كضمانة بأن كل تدقیق یجري وفقًا للمعاییر المحاسبیة الدولیة والمتطلبات اإلضافیة المعمول بها في الدانمرك سیكون قادر دائمًا على ال

طریق الخطأ وتعتبر تلك األخطاء جوهریة إذا كان ُیتوقع منها على نحو منطقي وجود خطأ جوهري إن ُوجد. قد تنشأ األخطاء عن التحایل أو عن 

  على ما یتخذه المستخدمون من قرارات اقتصادیة اعتمادًا على هذه الكشوفات المالیة. -منفردة أو مجتمعة–أن تؤثر 
  

افظ على عمول بها في الدانمرك، نحرص على الحكم بمهنیة ونحفي إطار تدقیق الحسابات وفقًا للمعاییر المحاسبیة الدولیة والمتطلبات اإلضافیة الم

  المهني على امتداد عملیة التدقیق. كما أننا نقوم باآلتي: التشكك
  

  تحدید وتقییم مخاطر احتواء الكشوفات المالیة على أخطاء جوهریة، سواء أكانت تلك األخطاء ناتجة عن تحایل أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ

یة المتجاوبة مع تلك األخطار، والحصول على إثبات تدقیقي كاٍف ومناسب لیشكل أساسًا لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف اإلجراءات التدقیق

خطأ جوهري ناتج عن التحایل هو أعلى منه بالنسبة لذاك الناتج عن خطأ، ذلك ألن التحایل قد ینطوي على تواطؤ وتزییف وغلطات متعمدة 

 ة.وتحریف وتجاوز للرقابة الداخلی
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  ف التدقیق المالي التي تكون مناسبة في هذه األحوال، ولیس بهدفهم الرقابة الداخلیة ذات الصلة بتدقیق الحسابات بغیة تصمیم إجراءات

 إبداء الرأي حول مدى كفاءة الرقابة الداخلیة للمؤسسة.

 تلك التقدیرات وما یتعلق باإلدارة مجلس األمناء وضعها  مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة التي تقییم

 .من إفصاحات

 ااالنتهاء إلى نتیجة بشأن مدى مالءمة استخدام مجلس األمناء واإلدارة لألسس المحاسبیة للمؤسسة العاملة في إعداد الكشوفات المالیة وم 

بظالل كبیرة من الشك حول قدرة المؤسسة على االستمرار إذا كانت هناك أي ارتیاب جوهري بخصوص الوقائع والظروف مما قد یلقي 

 ركمؤسسة عاملة. وٕاذا ما انتهینا إلى نتیجة تفید بوجود أي ارتیاب، فنحن مطالبون بلفت االنتباه إلى اإلفصاحات ذات الصلة بذلك في تقری

التدقیقي  تستند النتائج التي ننتهي إلیها على اإلثباتمدققي الحسابات الذي نعده أو بتعدیل رأینا إذا ما كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. 

الذي یتم الحصول علیه حتى تاریخ إصدارنا لتقریر مدققي الحسابات. غیر أنه من الممكن أن تؤدي أحداث أو ظروف مستقبلیة إلى توقف 

 المؤسسة عن االستمرار كمؤسسة عاملة.

  اها، بما في ذلك اإلفصاحات الواردة في المالحظات، فضًال عن تقییم ما إذا كانت تقییم طریقة تقدیم الكشوفات المالیة وتنظیمها ومحتو

  الكشوفات المالیة تعّبر عن التعامالت واألحداث األساسیة بطریقة تعطي صورة حقیقیة وعادلة عن الوضع.

  

ق المقرر لتدقیق الحسابات وتوقیت هذا التدقیفیما یتعلق بعدة أمور من بینها نطاق العمل  اإلدارةونحن نتواصل مع األشخاص المسؤولین عن 

  والنتائج المهمة التي ینتهي إلیها التدقیق، بما في ذلك أیة ثغرات مهمة نجدها في الرقابة الداخلیة أثناء قیامنا بتدقیق الحسابات.
  

  اإلدارةمجلس األمناء و بشأن تعقیب بیان 

  اإلدارة.س األمناء و مجلتعقیب إن مجلس األمناء واإلدارة هما المسؤوالن عن 
  

  یب.قإن رأینا بشأن الكشوفات المالیة ال یشمل تعقیب مجلس األمناء واإلدارة وعلیه فإننا ال نعبر عن نتیجة تأكیدیة بأي شكل بشأن ذلك التع
  

، في ما إذا ن خالل تلك القراءةوفیما یخص تدقیقنا للكشوفات المالیة، یقع على عاتقنا مسؤولیة قراءة تعقیب مجلس األمناء واإلدارة وأن ننظر، م

بات، اكان تعقیب مجلس األمناء واإلدارة متسق من الناحیة الجوهریة مع الكشوفات المالیة أو مع ما تحصلنا علیه من معرفة من خالل تدقیق الحس

  لم ُیحسن التعبیر عنها. -بالمقابل–أو أنه 
  

كان تعقیب مجلس األمناء واإلدارة یقدم المعلومات الالزمة بموجب المبادئ المحاسبیة عالوة على ذلك، یقع ضمن إطار مسؤولیتنا أن نحدد ما إذا 

  المتعارف علیها.
  

لمحاسبیة اوبناُء على العمل الذي أدیناه، نخُلص إلى أن تعقیب مجلس األمناء واإلدارة متسق مع الكشوفات المالیة وأنه تم إعداده وفقًا للمبادئ 

  ي خطأ جوهري في هذا التعقیب.المتعارف علیها. ولم نجد أ

  2017أبریل/ نیسان  21كوبنهاغن، 

  Statsautoriseret Revisionspartnerselskabدیلویت

  56 35 96 33رقم التسجیل التجاري: 
  

  كریستیان دالموس بیدرسون

  محاسب قانوني مرخص رسمیا

  

  تعقیب مجلس األمناء واإلدارة

عن جمیع المعلومات ذات األهمیة الجوهریة لتقییم وضع المؤسسة المالي، ونتائج السنة والتطور المالي اإلدارة، تم اإلفصاح مجلس األمناء و برأي 

  في الكشوفات المالیة وفي هذا التقریر.
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  ولم تحدث، بعد تاریخ صدور المیزانیة العمومیة، أیة وقائع ذات شأن بحیث یمكن أن یكون لها تأثیر مادي على تقییم الكشوفات المالیة.

  

  النشاط الرئیسي

  متوسطیة.ال-تهدف المؤسسة إلى دعم منظمات حقوق اإلنسان والمدافعین عن حقوق اإلنسان في المنطقة األوروبیة

  

بصفتها كیانًا قانونیًا مستقًال ویتألف مجلس أمنائها، وهو أعلى سلطة في المؤسسة، من عدد من األعضاء نصفهم  دانمركتأسست المؤسسة في ال

  على أساس تطوعي.واجباتهم األوروبي ونصفهم اآلخر من األعضاء المقیمین خارج االتحاد األوروبي، حیث یؤدي هؤالء من االتحاد 

  

) أو یمكنك rgwww.emhrf.oالسنوي" المنشور على الموقع اإللكتروني للمؤسسة (األنشطة لالطالع على شرح أوسع لألنشطة، نحیلكم إلى "تقریر 

  كوبنهاغن. المؤسسة في الحصول على نسخة منه من مكتب

  

  2016التطور المالي واألنشطة خالل عام 

المائة من في  76. وقد مثلت أنشطة وخدمات دعم المدافعین عن حقوق اإلنسان 2016سارت أنشطة المؤسسة على نحو حسن ومستقر خالل عام 

  یورو. 6المائة. وبلغت قیمة أرباح السنة في  24دد سقف النفقات اإلداریة ونفقات الموظفین بنسبة المیزانیة الكلیة للمؤسسة في حین حُ 

  

  التطور المتوقع

طبقًا للقرار المتخذ في اجتماع مجلس األمناء في دیسمبر/ كانون األنشطة تزداد اإلدارة أن مجلس األمناء و توقع ی، 2017بالنسبة للسنة المالیة لعام 

  ومن المتوقع أن ُیظهر بیان الدخل أرباحًا بقیمة صفر یورو. .2016األول 

  

وكذلك لدعم یة دانمركوزارة الشؤون الخارجیة الو وقد وّقعت المؤسسة عقودًا جدیدة لعملیاتها األساسیة مع الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي 

. كما أنها ال تزال تستفید من الدعم األساسي المقدم من صندوق 2016لسنة العدالة، المشاریع من قبل معهد األمم المتحدة اإلقلیمي لبحوث الجریمة و 

آلیة االتحاد األوروبي للمدافعین عن حقوق اإلنسان ووزارة الشؤون الخارجیة النرویجیة، وكذلك من دعم المشاریع من قبل الصك و سیغرید راوزینغ 

  .الوطنیة من أجل الدیمقراطیة وصندوق اإلخوة روكفلر وصندوق المنح األوروبي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان
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  السیاسات المحاسبیة

  

  أسس اإلعداد

 تم إعداد التقریر السنوي وفقًا لقانون المحاسبة الدانمركي والمبادئ المحاسبیة الدانمركیة المتعارف علیها وأحكام القانون الدانمركي

  للمؤسسات والجمعیات.

  

السیاسة المحاسبیة مقارنة بالعام السابق، حیث ُنفذت وفقًا للكتیب المالي المحّدث الذي وافق علیه أمین لم یحدث أي تغییر على 

  .2016أبریل/ نیسان  3الصندوق في 

  

كي ر المبالغ في التقریر السنوي معبَّر عنها بالیورو، وقد استخدمت المؤسسة أسعار الصرف التالیة لتحویل الكرونا السویدي والكرونا الدانم

  إلى یورو.

  7.45سعر الصرف المستخدم لتحویل كرونا دانمركي إلى یورو = 

  9.41سعر الصرف المستخدم لتحویل كرونا سویدي إلى یورو = 

  

  اإلقرار والقیاس

لعمومیة، ا عندما یكون من المحتمل أن تدخل فوائد اقتصادیة مستقبلیة إلى المؤسسة نتیجة لحدث سابق، یتم اإلقرار باألصول في المیزانیة

  حیث یمكن قیاس قیمة تلك األصول على نحو موثوق.

  

وعندما یترتب على المؤسسة التزام قانوني أو تبعي نتیجة لحدث سابق ویكون من المحتمل أن تخرج فوائد اقتصادیة مستقبلیة من 

  زامات على نحو موثوق.المؤسسة، یتم اإلقرار بااللتزامات في المیزانیة العمومیة، حیث یمكن قیاس قیمة تلك االلت

  

  عند تحقق دخل یتم اإلقرار به في بیان الدخل فیما یتم تسجیل التكالیف حسب المبالغ المنسوبة إلى هذه السنة المالیة.

  

  بیان الدخل

  التشغیليالدخل 

  یل التكالیف.ة عند تسجیتم تسجیل الدخل لدى تلقي المعونات المالیة واستخدامها في الغرض المناسب. ویتم تسجیل المعونات المالی

  

  تكالیف الموظفین

تتألف تكالیف الموظفین من الرواتب واألجور باإلضافة إلى اشتراكات الضمان االجتماعي واشتراكات التقاعد وما إلى ذلك بالنسبة 

  لموظفي المؤسسة.

  

  

  السیاسات المحاسبیة

  أنشطة دعم المدافعین عن حقوق اإلنسان
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افعین عن حقوق اإلنسان من منح الدعم المستعجل والدعم االستراتیجي للمدافعین عن حقوق اإلنسان، بما تتألف نفقات أنشطة دعم المد

في ذلك التكالیف ذات الصلة بذلك. یتم تسجیل التكالیف عند الموافقة على صرف المنحة من قبل مجلس أمناء المؤسسة إما عن طریق 

  المشاورات اإللكترونیة أو في اجتماعات المجلس.
  

  النفقات األخرى ذات الصلة باألنشطة

  تشتمل النفقات األخرى ذات الصلة باألنشطة برسوم العضویة، والنفقات المتعلقة بالترجمات، وما إلى ذلك.
  

  النفقات اإلداریة

یة، والمستلزمات ستشتمل النفقات اإلداریة على النفقات ذات الصلة باألنشطة االعتیادیة للمؤسسة بما في ذلك تكالیف العقار، والقرطا

  المكتبیة، ودعم تكنولوجیا المعلومات، ورسوم التدقیق المحاسبي، وما إلى ذلك.
  

  الدخل المالي

  یتألف الدخل المالي من الدخل المتأتي عن الفوائد البنكیة وصافي األرباح الرأسمالیة من تعامالت العمالت األجنبیة.
  

  النفقات المالیة

  لنفقات المتعلقة بالفوائد وصافي الخسائر الرأسمالیة من تعامالت العمالت األجنبیة.تتألف النفقات المالیة من ا
  

  الدخل یبةضر 

یتم تسجیل الضرائب عن السنة، والتي تتألف من الضریبة الحالیة عن السنة، في بیان الدخل حسب الجزء المنسوب إلى الربح الخاضع 

  للضریبة عن السنة.
  

  العمومیة المیزانیة

  المدینون

ة میتم قیاس الذمم المدینة بصفتها تكالیف مستهلكة تدریجیًا، وتعادل عادة القیمة االسمیة مخصوماً منها القیم المخفضة عن الدیون المعدو 

  والمشكوك في تحصیلها.
  

  النقد

  یتألف النقد من المبالغ المودعة في البنوك والنقد في الصندوق
  

  المخصصات المالیة

  من المبالغ المحجوزة بغرض تسدید دفعات أو منح مستقبلیة. تتألف المخصصات المالیة
  

  الحاصلین على المنحااللتزامات تجاه 

اء نال تشكل االلتزامات تجاه الحاصلین على المنح مبالغ تسویة بتاریخ المیزانیة العمومیة فیما یتعلق بالمنح التي یوافق علیها مجلس األم

  ولم یتم تسدیدها بعد.
  

  خرىااللتزامات األ

  یتم قیاس االلتزامات المالیة األخرى بصفتها تكالیف مستهلكة تدریجیا، وتعادل عادة القیمة االسمیة.
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 2016بیان الدخل لسنة 

    

   المالحظات  

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

 1,994,335  2,171,792  1  إعانات منقولة إلى الدخل 

 26,789  5,000  7 دعم مقدم من المخصصات

 0  200    تبرعات، أخرى

 2,021,124  2,176,992    إجمالي الدخل التشغیلي

       

       الرواتب

 65,471  80,398    مدیرة البرامج

 20,595  0  مدیرة البرامج -بدیل أثناء إجازة األمومة

 25,303  25,766    المغرب العربي –استشاري إقلیمي 

 0  35,833    ي (مصر)المشرق العرب –منسق إقلیمي 

 25,604  21,806    المغرب العربي –منسق إقلیمي 

 53,823  61,831    المشرق العربي (سوریا) –منسق إقلیمي 

 71,540  73,109  مدیر وحدة الشؤون اإلداریة والمالیة

 43,265  46,104    المسؤول اإلداري والمالي

 53,984  0   المشرق العربي–مساعد إقلیمي 

 5,090  11,509   المغرب العربي –مساعد إقلیمي 

 8,412  14,044  متدربون وطالب

 19,913  6,506  محاسب داخلي/ استشاري خارجي

 3,015  3,263    أعباء اجتماعیة

 396,015  380,169    إجمالي الرواتب

       

   أنشطة دعم المدافعین عن حقوق اإلنسان

 227,301  285,086    ین عن حقوق اإلنساندعم مستعجل للمدافع

 1,144,197  1,264,986    دعم استراتیجي للمدافعین عن حقوق اإلنسان

 12,434  9,274    تكالیف مالیة ذات صلة بتقدیم المنح

 18,817  14,558    متابعة الدعم للمدافعین عن حقوق اإلنسان 

 37,701  37,317    اجتماعات مجلس األمناء

 16,367  12,733   اجتماعات مع الشركاء (بما في ذلك جمع التبرعات)

 26,727  0  استشارات مجلس الممثلین

 1,483,544  1,623,951   إجمالي أنشطة دعم المدافعین عن حقوق اإلنسان
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 2016بیان الدخل لسنة 

      

  المالحظات   

2016  

  بالیورو

2015  

 وروبالی

    نفقات/ خدمات أخرى ذات صلة باألنشطة

 2,603  5,366 رسوم العضویة في شبكات المؤسسة

 0  656  استشارات مؤقتة/مشاركات باحثین

 20,474  32,881    ترجمات

 1,548  761    معلومات، نشر

 24,625  39,663    إجمالي النفقات/الخدمات األخرى

       

       األعمال اإلداریة

 8,386  11,883    التدقیق المحاسبي

 8,555  5,034 صیانة المنتدى والموقع اإللكترونیین بصفة آمنة

 8,057  8,488    دعم تكنولوجیا المعلومات

 35,824  36,568    إیجارات

 25,910  29,879    نفقات مكتبیة وقرطاسیه

 5,190  5,605  رسوم بنكیة ذات صلة باإلدارة والرواتب

 1,077  0  برنامج حاسوبي مالي -2013نافیجین 

 20,153  35,307    أخرى

 113,152  132,763    إجمالي األعمال اإلداریة

       

 3,788  446    األرباح قبل البنود المالیة

       

 0  0  2  الدخل المالي

 3,788  440  3  النفقات المالیة

 0  6    أرباح التشغیل

       

 0  0    ضرائب

       

 0  6    أرباح السنة

       

       التوزیع المقترح لألرباح

 0  6    رأسمال قابل للتوزیع

    6  0 
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 2016دیسمبر/ كانون األول  31المیزانیة العمومیة بتاریخ 

   

   المالحظات  

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

       

       

 41,321  41,313  4  في البنك، رأسمال أساسينقد 

 41,321  41,313    أصول مقیدة 

       

 294,098  333,264  5  مدینون

 480,951  1,110,386  4  نقد في البنك وفي الصندوق

 775,049  1,443,650    أصول متوفرة

       

 816,370  1,484,964    األصول

       

       

 2016دیسمبر/ كانون األول  31یة العمومیة بتاریخ المیزان

   

  المالحظات  

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

       

 41,321  41,313  6  رأسمال أساسي

 14,126  14,140  6  رأسمال قابل للتوزیع

 55,447  55,453    صافي الرصید

       

 20,000  15,000  7 مخصصات دعم المنح

 20,000  15,000    المخصصات

       

 613,487  837,461    التزامات تجاه الممنوح لهم

 127,436  577,049  8  التزامات أخرى

 740,923  1,414,510    التزامات متداولة

       

 740,923  1,414,510    إجمالي االلتزامات

       

 816,370  1,484,964    وااللتزامات صافي الرصید
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 لمالحظاتا

      

    

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

       

       اإلعانات المنقولة إلى الدخل -1

 325,989  803,455 الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي

 268,457  205,817   وزارة الشؤون الخارجیة الملكیة الدانمركیة

 177,260  173,563  وزارة الشؤون الخارجیة النرویجیة

 203,580  45,440    صندوق سیغرید راوزنغ

 272,942  277,670 مصر-) الصك األوروبي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسانالمفوضیة األوروبیة (

 130,888  303,263    وریا)، سسیاسة الجوار ومفاوضات التوسعالمفوضیة األوروبیة (

 4,472  0    المفوضیة األوروبیة (المنح مخصصة الغرض)

  0   138,521    المفوضیة األوروبیة (لیبیا)

 58,535  154,396  آلیة االتحاد األوروبي للمدافعین عن حقوق اإلنسان

 173,457  0    مؤسسات المجتمع المفتوح (تونس)

 376,213  0    مؤسسات المجتمع المفتوح (سوریا)

 2,542  0    التحرك العاجل للمدافعات عن حقوق اإلنسان  صندوق

 0  19,713   صندوق اإلخوة روكفلر

 0  30,646  صندوق المنح الوطنیة من أجل الدیمقراطیة

  0   13,718   شبكة دعم التغیر االجتماعي

  0   5,591   مؤسسة دعم األعمال الخیریة

   2,171,792  1,994,335 

       

       

 

    

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

       اليالدخل الم -2

 0  0    تعدیالت العمالت

 0  0    إجمالي الدخل المالي

       

       

       النفقات المالیة -3

 42  222    نفقات الفوائد، بنوك

 3,746  218    تعدیالت العمالت

 3,788  440    إجمالي النفقات المالیة
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 مالحظاتال

      

    

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

       النقد في البنك والنقد في الصندوق -4

 A/S 8751 118812-6 (DKK)    41,313  41,321بنك جیسكي 

    41,313  41,321 

       

 A/S 8751 118883-7      44,659  187,923 (كرونا دانمركي) بنك جیسكي

 A/S 8751 120070-7    5,779  262,922بنك جیسكي 

 A/S 8751 102123-8    258,136  402بنك جیسكي 

 A/S 8751 103416-5    584  621بنك جیسكي 

 A/S 8751 105732-3    611,995  22بنك جیسكي 

 A/S 8751 110139-4    178,193  6,187بنك جیسكي 

 A/S 8751 122150-5      41  735 (كرونا دانمركي) بنك جیسكي

 A/S 5078 116990-4    1,651  970 (كرونا دانمركي) بنك جیسكي

 16,030  4,351    41020034974یورو  -بنك باریس

 5,139  4,996    نثریات 

    1,110,386  480,951 

       

    

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

       المدینون -5

 88,665  108,352    المفوضیة األوروبیة (مصر)

 130,888  181,594    المفوضیة األوروبیة (سوریا) 

  0   802     )لیبیاالمفوضیة األوروبیة (

 58,353  26,283    المفوضیة األوروبیة (ائتالف) 

 14,918  0    جامعة یورك

 0  3,948 صندوق المنح الوطنیة من أجل الدیمقراطیة

 1,092  12,285    المدینون نهایة السنة

    333,264  294,098 

    

       یدصافي الرص -6

 إجمالي رأس المال  رأسمال قابل للتوزیع  رأسمال أساسي  محددة على النحو اآلتي صافي الرصیدالحركات في 

 یورو  یورو  یورو  

 55,447  14,126  41,321  2016ینایر/ كانون الثاني  1في  صافي الرصید

 6  14  8 -  أرباح السنة

 55,453  14,140  41,313  2016ون األول دیسمبر/ كان 31رأس المال المملوك في 
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 المالحظات

      

    

2016  

  بالیورو

2015  

 بالیورو

    المخصصات لدعم المنح -7
 

  

 46,789  20,000    2016ینایر/ كانون الثاني  1المخصصات في 

 26,789 -  5,000 -  2016دعم المنح في سنة 

    15,000  20,000 

       

       

       

       االلتزامات األخرى -8

 32,612  0  2016-2014 الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي

 0  306,327  2019-2017 الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي

 8,528  0    المفوضیة األوروبیة (المنح مخصصة الغرض)

 0  147,760 صندوق سیغرد راوزینغ

  0   16,483  وق اإلخوة روكفلرصند

 12,776  6,733 ضریبة الدخل واألعباء االجتماعیة المستحقة

 29,647  49,615 احتیاطي عطلة مدفوعة

 20,718  11,392 متوسطیة للحقوق -األورو

 9,700  9,800 تدقیق الحسابات

 13,455  28,939 أخرى

 577,049  127,436 

    

    

 یورو  كرونا سویدي لتعاون اإلنمائي الدوليالوكالة السویدیة ل

 32,612  306,783    2016ینایر/ كانون الثاني  1الرصید في 

 770,843  7,253,632    2016أبریل/ نیسان  9المقبوض من الوكالة السویدیة 

 803,455 -  7,560,415 -    2016المصروف في 

 0  0    2016دیسمبر/ كانون األول  31الرصید في 

  


