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ينالمستقل اتالحساب يمدقق تقرير

  دارةاإل مجلس أعضاء إلى

األدنى الشرق في الالجئين إلغاثة األمريكية المؤسسة  

 تقرير عن البيانات المالية

 اتأنيرا( المؤلفة من بيان) ق األدنىلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية للمؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشر

ة التدفقات النقديو وبيانات مصاريف البرامج األنشطة اتوبيان 2016و  2017أيار  31المركز المالي كما في 

 .بهاوااليضاحات المتعلقة  المنتهية في ذلك التاريخ، واتللسن

 ةالمالي اتالبيان عن اإلدارة مسؤولية

المحاسبية المتعارف عليها في  للمعايير وفقا   عادلة بصورة اوعرضه ةالمالي اتالبيان ذهه إعداد عن لةؤومس اإلدارة إن

 إعداد وعرض لغرض داخلية برقابة واالحتفاظ تطبيقو تصميم، المسؤولية هذه وتشمل ،األمريكيةالواليات المتحدة 

 .خطأ عن حتيال أوا عن ناشئة كانت سواء جوهرية، أخطاء من ةخالي عادلة بصورة ةالمالي اتالبيان

 الحسابات مدقق مسؤولية

 لتدقيقا وفقا  لمعايير بتدقيقنا قمنا لقد .تدقيقنا إلى استنادا المالية البيانات هذه حول رأي إبداء هي مسؤوليتنا إن

قيق والمعايير المطبقة على التدقيق المالي التي تتضمن معايير التد األمريكيةالمتعارف عليها في الواليات المتحدة 

 بتخطيط نقوم أن المعايير تلك وتتطلب .في الواليات المتحدة األمريكية قبل المراقب العامالحكومية الصادرة من 

 . جوهرية أخطاء خالية من المالية كانت البيانات اإذ فيما معقول تأكيد على للحصول التدقيق وإجراء

 تستند .المالية في البيانات اإلفصاحاتو للمبالغ ثبوتية تدقيق بّينات على للحصول بإجراءات القيام التدقيق يتضمن

 المالية، البيانات في الجوهرية األخطاءمخاطر  تقييم ذلك في بما الحسابات، مدقق تقدير إلى المختارة اإلجراءات

 راالعتبا في الحسابات مدقق يأخذ المخاطر، تلك القيام بتقييم وعند .خطأ عن أو احتيال عن ناشئة كانت سواء

 إجراءات تصميم لغرض وذلك المالية، للبيانات العادل والعرض والمتعلقة باإلعداد مؤسسةلل الداخلية إجراءات الرقابة

 يتضمن التدقيق. مؤسسةال لدى الداخلية الرقابة فعالية حول رأي إبداء لغرض وليس الظروف، المناسبة حسب التدقيق

 تقييم وكذلك ،اإلدارة من قبل المعدة المحاسبية التقديرات ومعقولية عةالمتب المحاسبية السياسات مالئمة تقييم كذلك

  .المالية للبيانات اإلجمالي العرض

.حول التدقيق لرأينا أساسا   لتوفر ومناسبة كافية عليها حصلنا التي الثبوتية التدقيق أن بيّنات نعتقد

 الرأي

 الوضع المالي الجوهرية، النواحي جميع من عادلة، بصورة ظهرتالمنوه اليها اعاله  المالية البيانات أن رأينا، في

في صافي  اتالتغيرو 2016و  2017أيار  31 في كما األدنى الشرق في الالجئين إلغاثة األمريكيةللمؤسسة 

يات ة المتعارف عليها في الواليالمحاسبمعايير لل وفقا التاريخ بذلك المنتهية واتللسن النقدية وتدفقاتها الموجودات

 .المتحدة األمريكية
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 اخرىأمور 

-14رقم  (ASUالمحدثة ) ةمعيار المحاسببأثر رجعي  لبيانات المالية، اعتمدت أنيرال 1 ايضاح رقمكما هو مبين في 

(: 958غير الهادفة للربح )الموضوع  بالمؤسساتالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية، الخاصة  2016

 غير الهادفة للربح. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا األمر. لمؤسساتلعرض البيانات المالية 

 

 

 التقارير األخرى المطلوبة من قبل معايير التدقيق الحكومية

 للتقارير المالية ابة الداخلينظام الرقعلى  2016 آب 30و 2017 آب  29تقاريرنا بتاريخ لقد قمنا ايضا بإصدار 

لها لألحكام المعينة من القوانين واللوائح والعقود واتفاقيات المنح وغيرها من االحكام وفقا ومدى امتثا انيرالمؤسسة 

حصنا لنظام الرقابة الداخلية على التقارير نطاق ف التقارير هو وصف هذه الغرض منان لمعايير التدقيق الحكومية. 

على التقارير  الداخلية الرقابة فعالية حول رأي إبداء لغرض وليس ،المالية ومدى امتثالها ونتائج هذه الفحوصات

المالية أو على مدى امتثالها. هذه التقارير هي جزء ال يتجزأ من التدقيق المنفذ وفقا لمعايير التدقيق الحكومية عند 

 .لهذه المعايير األخذ بعين االعتبار الرقابة الداخلية على التقارير المالية لمؤسسة انيرا ومدى امتثالها

 

 
 قاطعة كولومبيام

 الواليات المتحدة االمريكية

  2017آب 29

 

 

 

 

 

 
 

 



 المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى
 

 المالي ركزالم اتبيان

 2016و  2017أيار  31كما في 
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 المالية. البيانات لحواإليضاحات انظر 

  2017  2016 

     الموجودات

     (12)ايضاح  المعادل والنقد النقد

 5,943,868    $  7,202,026    $  غير مقيد

 7,851,133  6,390,664  مقيد

 13,795,001  13,592,690  مجموع النقد والنقد المعادل

     

 68,570  66,103  الذمم المدينة

 357,213  162,614  (3المنح والتبرعات المدينة، بالصافي )ايضاح 

 146,621  343,100  سلف المستفيدين الفرعيين

 288,853  348,242  المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى

 4,513,797  729,559  (7المخزون )ايضاح 

 149,807  207,583  (4بالصافي )ايضاح  الممتلكات والمعدات،

 19,319,862   $  15,449,891   $  مجموع الموجودات

     

     المطلوبات وصافي الموجودات

     المطلوبات

 688,986       $  682,402       $  الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة

 2,420,957  2,805,717  (5المنافع المستحقة )ايضاح 

 3,124,164  1,838,437  (6سلف المنح المؤجلة )ايضاح 

 6,234,107  5,326,556  مجموع المطلوبات 

     

     (11و 9االلتزامات والحاالت الطارئة ) ايضاحات 

     

     صافي الموجودات

     :ينمن المانح غير المقيدة

 3,294,626  4,269,296  مقيدةغير 

 2,699,307  2,955,929  الدارة من قبل مجلس ا مقيدة

 4,513,797  729,559  للمخزون مقيدة

 149,807  207,583  المستثمر في الممتلكات والمعدات

 10,657,537  8,162,367  ينمن المانح مجموع صافي الموجودات غير المقيدة

     

     :(10)ايضاح  ينمن المانح المقيدة

 2,355,015  1,887,765   االهدافمقيدة 

 73,203  73,203   دائما في طبيعتهامقيدة 

 2,428,218  1,960,968  ينمن المانح مجموع صافي الموجودات المقيدة

     

 13,085,755  10,123,335  مجموع صافي الموجودات

     

 19,319,862   $  15,449,891   $  مجموع المطلوبات وصافي الموجودات



 ألدنىالمؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق ا
 

 األنشطة اتبيان

 2016و  2017أيار  31في  للسنوات المنتهية
 

  

 المالية. البيانات حولاإليضاحات انظر 
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 2017  2016 

 

غير مقيدة من 

 ينالمانح

 ينالمقيدة من المانح

 المجموع

 

غير مقيدة من 

 ينالمانح

 ينالمقيدة من المانح

 المجموع

 
 مقيدة االهداف

مقيدة دائما 

 في طبيعتها

 

 مقيدة االهداف

مقيدة دائما في 

 طبيعتها

  دعمااليرادات وال

 45,173,354  $ -            $ -               $ 45,173,354   $ (7)ايضاح  هدايا -ةتبرعات عيني        

 

$   34,048,155 $              - $            - $  34,048,155 

 10,069,691 - - 10,069,691 ايرادات منح حكومية

 

15,646,997 - - 15,646,997 

 7,889,271 - - 7,889,271 ايرادات منح غير حكومية

 

3,988,608 - - 3,988,608 

 4,497,565 - 1,527,718 2,969,847 تبرعات 

 

2,646,149 1,471,046 - 4,117,195 

 142,526 - - 142,526 أخرىايرادات 

 

103,698 - - 103,698 

 - - (1,994,968) 1,994,968 (10)ايضاح  صافي الموجودات المحررة من التقييد

 

1,886,003 (1,886,003) - - 

 67,772,407 - (467,250) 68,239,657 لدعممجموع االيرادات وا

 

58,319,610 (414,957) - 57,904,653 

 المصاريف          

 مصاريف البرامج:         

 49,635,007 - - 49,635,007 (7الخدمات الصحية والطبية العينية ) ايضاح          

 

32,921,878 - - 32,921,878 

 11,152,629 - - 11,152,629 ي واالجتماعيير االقتصادتطوال

 

16,267,932 - - 16,267,932 

 6,508,017 - - 6,508,017 التعليم

 

3,296,990 - - 3,296,990 

 67,295,653 - - 67,295,653 مجموع مصاريف البرامج

 

52,486,800 - - 52,486,800 

 مصاريف خدمات دعم البرامج:          

 2,395,131 - - 2,395,131 اإلدارية والعمومية         

 

2,511,278 - - 2,511,278 

 1,044,043 - - 1,044,043 جمع التبرعات

 

810,440 - - 810,440 

 3,439,174 - - 3,439,174 مجموع مصاريف خدمات دعم البرامج

 

3,321,718 - - 3,321,718 

 55,808,518 - - 55,808,518  70,734,827 - - 70,734,827 مجموع المصاريف

 (2,962,420) - (467,250) (2,495,170) التغير في صافي الموجودات          

 

2,511,092 (414,957) - 2,096,135 

 
    

     صافي الموجودات     

 13,085,755 73,203 2,355,015 10,657,537 بداية السنة     

 

8,146,445 2,769,972 73,203 10,989,620 

 10,123,335   $ 73,203 $  1,887,765 $ 8,162,367    $ نهاية السنة

 

$ 10,657,537  $ 2,355,015 $   73,203 $ 13,085,755  
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لية.الما البيانات حولاإليضاحات انظر 

 المؤسسة االمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى

 

 بيان مصاريف البرامج

 2017أيار  31للسنة المنتهية في 

 

البرامج خدمات     خدمات دعم البرامج 

 

الخدمات 

ة الصحية والطبي

 العينية

تطوير ال

 ياالقتصاد

 واالجتماعي

 

 

 التعليم

مجموع 

مصاريف خدمات 

 البرامج

المصاريف 

اإلدارية 

 والعمومية

 

 

 جمع التبرعات

مجموع مصاريف 

خدمات دعم 

 البرامج

 

 

2017 

 4,086,916 $ 1,372,361   $ 317,097  $ 1,055,264 $ 2,714,555  $ 523,021 $ 1,904,536  $ 286,998   $ الرواتب

 2,470,298 672,756 149,432 523,324 1,797,542 334,040 1,289,480 174,022 تعويضات الموظفين

 6,557,214 2,045,117 466,529 1,578,588 4,512,097 857,061 3,194,016 461,020 مجموع الرواتب وتعويضات الموظفين

         

 48,957,593 - - - 48,957,593 499,076 54,120 48,404,397 (7اح )ايض المنح العينية

 11,400,764 13,912 - 13,912 11,386,852 3,927,784 6,949,834 509,234 المنح

 686,601 271,321 - 271,321 415,280 117,139 261,390 36,751 االيجار

 725,674 595,233 320,338 274,895 130,441 37,861 85,355 7,225 اتعاب الخدمات المهنية

 357,148 138,152 92,339 45,813 218,996 48,822 131,389 38,785 سفر

 146,327 34,527 3,901 30,626 111,800 32,887 72,023 6,890 معدات ولوازم مكتبية

 182,284 1,571 - 1,571 180,713 39,234 134,914 6,565 مصاريف سيارات

 116,689 93,687 70,603 23,084 23,002 14,467 5,823 2,712 طباعة

 119,619 27,842 53 27,789 91,777 22,146 58,325 11,306 هاتف واتصاالت

 43,549 42,076 27,951 14,125 1,473 202 1,056 215 شحن وبريد

 1,005,836 364 - 364 1,005,472 856,372 114,302 34,798 مساعدات تقنية

 31,672 7,182 - 7,182 24,490 15,730 5,334 3,426 صيانة وتصليحات

 95,129 37,114 14,325 22,789 58,015 3,702 36,138 18,175 مؤتمرات واشتراكات 

 49,359 31,672 30,319 1,353 17,687 5,598 10,503 1,586 عموالت بنكية

 94,012 - - - 94,012 9,389 640 83,983 ين التبرعات العينيةزشحن وتخ

 23,680 18,754 9,891 8,863 4,926 114 4,805 7 وتسويق دعاية

 38,999 38,999 1,382 37,617 - - - - إدارة المخاطر

 8,958 8,958 - 8,958 - - - - اجتماعات مجلس االدارة والهيئة العامة

 24,572 20,980 6,412 14,568 3,592 2,562 320 710 مصاريف متفرقة

 70,665,679 3,427,461 1,044,043 2,383,418 67,238,218 6,490,146 11,120,287 49,627,785 المجموع قبل االستهالك

 69,148 11,713 - 11,713 57,435 17,871 32,342 7,222 االستهالك

رةالمجموع قبل توزيع المصاريف غير المباش  49,635,007 11,152,629 6,508,017 67,295,653 2,395,131 1,044,043 3,439,174 70,734,827 

 - (2,002,409) 355,044 (2,357,453) 2,002,409 410,430 1,360,954 231,025 توزيع المصاريف غير المباشرة

 70,734,827$ 1,436,765   $ 1,399,087 $ 37,678   $ 69,298,062$ 6,918,447$ 12,513,583$ 49,866,032$ مجموع المصاريف
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المالية. البيانات حولاإليضاحات انظر 

 المؤسسة االمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى

 

 بيان مصاريف البرامج

 2016أيار  31للسنة المنتهية في 

 

  خدمات دعم البرامج خدمات  البرامج 

 

الخدمات 

ة الصحية والطبي

 العينية

تطوير ال

 ياالقتصاد

 واالجتماعي

 

 

 التعليم

مجموع 

مصاريف خدمات 

 البرامج

المصاريف 

ارية اإلد

 والعمومية

 

 

 جمع التبرعات

مجموع مصاريف 

خدمات دعم 

 البرامج

 

 

2016 

 3,735,715 $ 1,302,666   $ 307,060  $  995,606  $ 2,433,049  $ 384,784 $ 1,747,709  $ 300,556   $ الرواتب

 2,103,914 741,756 153,012 588,744 1,362,158 219,460 979,484 163,214 تعويضات الموظفين

 5,839,629 2,044,422 460,072 1,584,350 3,795,207 604,244 2,727,193 463,770 مجموع الرواتب وتعويضات الموظفين

 32,171,413 - - - 32,171,413 206,513 - 31,964,900 (7)ايضاح  المنح العينية

 14,916,230 - - - 14,916,230 1,815,008 12,791,299 309,923 المنح

 654,645 423,844 105,177 318,667 230,801 183,093 42,950 4,758 الخدمات المهنيةاتعاب 

 607,984 261,238 - 261,238 346,746 68,423 246,551 31,772 االيجار

 355,144 339 - 339 354,805 287,876 63,965 2,964 مساعدات تقنية

 298,471 169,689 83,057 86,632 128,782 44,657 68,138 15,987 سفر

 157,603 1,472 - 1,472 156,131 24,038 112,138 19,955 مصاريف سيارات

 113,380 28,377 253 28,124 85,003 16,630 57,766 10,607 هاتف واتصاالت

 111,960 29,488 938 28,550 82,472 24,359 47,052 11,061 معدات ولوازم مكتبية

 105,316 99,867 68,525 31,342 5,449 1,874 2,548 1,027 طباعة

 71,012 - - - 71,012 1,018 - 69,994 ين التبرعات العينيةزشحن وتخ

 64,132 32,272 9,782 22,490 31,860 1,581 27,321 2,958 مؤتمرات واشتراكات 

 59,400 59,400 - 59,400 - - - - مصروف ديون معدومة

 57,811 45,392 37,433 7,959 12,419 2,466 8,862 1,091 عموالت بنكية

 41,575 39,769 22,365 17,404 1,806 609 1,010 187 شحن وبريد

 28,587 28,587 - 28,587 - - - - إدارة المخاطر

 25,670 21,060 18,324 2,736 4,610 190 3,909 511 دعاية وتسويق

 18,104 6,872 - 6,872 11,232 5,447 2,367 3,418 صيانة وتصليحات

 9,668 6,645 4,514 2,131 3,023 1,858 188 977 ريف متفرقةمصا

 5,119 5,119 - 5,119 - - - - اجتماعات مجلس االدارة والهيئة العامة

 55,712,853 3,303,852 810,440 2,493,412 52,409,001 3,289,884 16,203,257 32,915,860 المجموع قبل االستهالك

 95,665 17,866 - 17,866 77,799 7,106 64,675 6,018 االستهالك

رةالمجموع قبل توزيع المصاريف غير المباش  32,921,878 16,267,932 3,296,990 52,486,800 2,511,278 810,440 3,321,718 55,808,518 

 - (2,035,954) 332,249 (2,368,203) 2,035,954 401,962 1,372,547 261,445 توزيع المصاريف غير المباشرة

وع المصاريفمجم  $33,183,323 $17,640,479 $3,698,952 $54,522,754 $   143,075 $ 1,142,689 $   1,285,764 $55,808,518 
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 المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى
 

 التدفقات النقدية اتبيان

 2016و  2017أيار  31في  للسنوات المنتهية
 

 

 

 

 المالية. البيانات حولاإليضاحات انظر 

  2017  2016 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 19,415,267   $  16,985,194   $  المقبوضات من المنح

 4,102,306  4,512,252  المقبوضات من التبرعات

 2,260  15,962  الفوائد واألرباح المستلمة

 99,830  38,448  المقبوضات المتفرقة

 (5,493,945)  (6,231,450)  مدفوعات مصاريف الموظفين

 (2,073,417)  (2,958,454)  مدفوعات مصاريف دعم اخرى

 (15,420,853)  (12,437,339)  مدفوعات مصاريف البرامج

األنشطة  منالناتجة  )المستخدمة في( التدفقات النقدية مجموع

 التشغيلية

 

(75,387) 

 

631,448 

     االستثماريةاألنشطة  المستخدمة فيالتدفقات النقدية 

 (49,421)  (126,924)  صافي النقد )المستخدم( المحصل من شراء/ بيع أصول

 (49,421)  (126,924)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية مجموع

     

 582,027  (202,311)  الزيادة في النقد والنقد المعادل)النقص( صافي 

     

     النقد والنقد المعادل

 13,212,974  13,795,001  بداية السنة

     

 13,795,001   $  13,592,690   $  (2نهاية السنة )السيولة، ايضاح 
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  طبيعة األنشطة والسياسات المحاسبية المتبعة    .1 إيضاح

 

 1968تأسست عام  ربحية غيرمؤسسة ( هي أنيراالمؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى ) طبيعة األنشطة:

 المحتاجة األخرى في الشرق األوسط من خالل تقديم المنح والتبرعات العينية.والمجتمعات  نتحسين حياة الفلسطينيي لهدف

 ية والتعليم والصحة ألهداف اإلغاثة والتنمية.وتهدف ايضا الى دعم برامج البنية التحت

 

والضفة الغربية ، وسجلت انيرا وفقا للقوانين المحلية المعمول بها في القدس دي سي يقع المكتب الرئيسي ألنيرا في واشنطن

   ولبنان.وغزة 

  

 فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية لمؤسسة انيرا:

 

وحسابات  دي سي المالية المرفقة تتضمن حسابات مؤسسة انيرا للمكتب الرئيسي في واشنطن إن البيانات االساس المحاسبي:

جميع المعامالت الجوهرية بين المكتب الرئيسي النيرا ومكاتبها  ه قد تم الغاء. حيث أنولبنان والضفة الغربية وغزة القدس

ة المرفقة. تحتفظ مؤسسة انيرا بحساباتها على أساس ولبنان في البيانات المالي والضفة الغربية وغزة الفرعية في القدس

 االستحقاق المحاسبي.

 

 تصنيف -عرض البيانات المالية وفقا  للتوصيات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية ميت :البيانات المالية أساس عرض

عرض المعلومات المتعلقة  أنيرا على فإنفة للربح هاداللهذه المعايير الخاصة بمحاسبة المؤسسات غير  وفقا   .المحاسبية المعايير

من  المقيدة الموجودات وصافي، من المانحمقيدة التصنيفات التالية: صافي الموجودات غير لل ا  بمركزها المالي وأنشطتها وفق

 المانح كما يلي:

 

من قبل  والمقيدة المقيدةغير  يننحتشمل صافي الموجودات غير المقيدة من الما :ينمن المانحمقيدة الصافي الموجودات غير 

 وغير المتوفرة لدعم العمليات العامة. المقيدةوبعض المبالغ  مجلس االدارة

 

التي تنتج عن االيرادات والتدفقات النقدية االخرى  وهي صافي الموجودات :المقيدةصافي الموجودات غير 

 ة من قبل المانحين.للموجودات والمستخدمة من قبل انيرا وال تخضع للقيود المفروض

 

من قبل مجلس االدارة  المقيدةصافي الموجودات رصيد بلغ  :من قبل مجلس االدارة المقيدةصافي الموجودات 

 لغرض استخدامه في الحاالت الطارئة. على التوالي 2016و  2017ايار  31 كما في 2,699,307$و  $2,955,929

 

 لهدفالمقيدة صافي الموجودات افي الموجودات المقيدة من المانح تشمل ص :ينمن المانحمقيدة الصافي الموجودات 

 .وصافي الموجودات المقيدة دائما في طبيعتها

 

للموجودات  االخرى الموجودات التي تنتج عن التدفقات النقدية صافي وهي :مقيدة االهداف الموجودات صافي

، والتي تتحرر من القيود إما بمرور وقت محدد أو نيواإليرادات، حيث تكون خاضعة للقيود المفروضة من قبل المانح

 .ويتم ازالتها عن طريق اجراءات انيرا وفقا لتلك الشروط ينات المفروضة من قبل المانحبتحقق المتطلب

 

 االخرى النقدية التدفقات عن تنتج التيصافي الموجودات  وهي :دائما في طبيعتها المقيدة الموجودات صافي

 .والتي يجب ان تحتفظ انيرا بها لالبد دائم بشكل ينالمانح قبل من لقيود خاضعة تكون حيث داتواإليرا للموجودات
 

 :المعادل والنقد النقد

بلغ مجموع صناديق سوق المال المدرجة في النقد  .وحسابات وصناديق سوق المال الصندوق في النقد :المعادل النقدالنقد و يشمل

 على التوالي. 2016و  2017ايار  31كما في  4,778,956 $و  5,385,416 $والنقد المعادل 
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خط توجيه االئتمان إلتاحة الفرصة لسحب يوفر . $750,000بمبلغ  2015 األولكانون دخلت أنيرا في خط توجيه االئتمان في 

ايار  31كما في  االئتمانموال من هذا األسحب بأنيرا  لم تقم. الزامي يعتبر خط ائتمانأموال على أساس قصير األجل وال 

 .2017 تشرين الثاني 30في وتنتهي   هذه التسهيالت االئتمانية سنويا ، ويجوز تجديد2017

 

غرض المانح ل من قبل ةقيود المفروضلل الخاضعوالنقد المستلم من  االستعمال يتكون النقد المقيد :النقد المقيد االستعمال

، بما فيه المنافع المستقبلة لاللتزاماتوالمبالغ المخصصة  االستعمالبلغت سلف المانحين مقيدة ، طويل األجلالستخدام ا

 على التوالي. 2016و 2017أيار  31كما في  $7,851,133و  $390,6646, المستحقة

 

ن إيات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط، من المؤسسات المالية في الوال في عدد بحسابات بنكيةتحتفظ انيرا : المخاطر التمويلية

انيرا  وتبقيدوالر،  250,000تصل إلى والتي حسابات الواليات المتحدة مؤمنة عن طريق شركة التأمين على الودائع االتحادية 

قد تتجاوز حدود المؤمن اتحاديا . تمتلك  المالية االمريكية، والتي في بعض األحيان، اتفي المؤسس بعض النقد والنقد المعادل

، على التوالي. لم 2016و  2017ايار  31مؤمنة كما في  غيراالجنبية  بنوكال حساباتفي  999,724$و  1,189,548$ انيرا

 دتمويلية جوهرية على النقد والنقمخاطر ال تعتقد أنيرا أنها معرضة الي أي خسائر في هذه الحسابات. مؤسسة انيرا  تشهد

 .المعادل

 

الذمم المدينة التي تظهر بقيمة المبلغ األصلي للفاتورة و المنح والتبرعات شمل هذا البندي :والذمم المدينة والتبرعات المنح

تقوم بعد مراجعة المبالغ بشكل مرحلي كل ثالث أشهر.  االصادرة للغير مطروحا  منه أي مخصص للديون المشكوك في تحصيله

صص الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق استخدام جدول تعمير الذمم لهذه الديون. كما وتشطب اإلدارة باحتساب مخ

كما يتم استعادة هذه الديون التي قد سبق شطبها عند استالم المبلغ نقدا .  الديون المعدومة عندما يصبح من غير المرجح تحصيلها.

 ، على التوالي.2016 و 2017 ايار 31كما في  121,927$و  0$ بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 

يشمل هذا البند األموال التي قدمت للمستفيدين الفرعيين لتقديم خدمات في وقت الحق، عند اتمام سلف المستفيدين الفرعيين: 

 هذه الخدمات من قبل المستفيدين الفرعيين تقوم انيرا باالعتراف بها كمصروف.

 

 الحصول عليها كمنحالتي تم والبضائع الجافة مثل المالبس والبطانيات، مستلزمات الطبية الاالدوية و البند هذا يشمل :المخزون

في  يظهر هذا المخزون الممنوح بالقيمة السوقية العادلة .2016و  2017أيار  31 كما فيولم يتم توزيعها  أخرىمن مؤسسات 

  تاريخ المنحة.

 

لكل وحدة يتم رسملتها  $5,000عن  تكلفتها تزيد التيدات، بما في ذلك البرمجيات والمعالممتلكات  الممتلكات والمعدات:

المعدات التي تم  .سنوات 10الى  5العمر االفتراضي المقدر من على  بناء   باستخدام طريقة القسط الثابت هابالتكلفة واستهالك

شراؤها ورسملتها وفقا لسياسة الرسملة  عندللمانحين  ايتم فوترته مؤقتبشكل مقيدة الموال األموال االتحادية واألشراؤها من 

 أنيرا كما ذكر سابقا.لدى 

 

للمنح والذي لم يتم انفاقه بعد. تسجل انيرا ايرادات المنح عندما يتم يشمل سلف المنح المؤجلة النقد المستلم سلف المنح المؤجلة: 

 تكبد النفقات المتعلقة بها.

 

والمعامالت للعمليات  المالية البياناتة الرئيسية النيرا هي الدوالر االمريكي، يتم االحتفاظ بالعمل ترجمة العمالت االجنبية:

 األمريكي الدوالر إلى المالية والمطلوبات الموجودات تحويل يتماالجنبية بالدوالر االمريكي. عند استخدام العمالت المحلية، 

لمالي. كما يتم تحويل المصاريف الشهرية للمشاريع التي تم تكبدها من بيان المركز ا بتاريخ السائدة الصرف أسعار باستخدام

عمليات المكاتب الميدانية في الدول االجنبية الى الدوالر االمريكي باستخدام متوسط سعر الصرف الشهري في نهاية كل شهر. 

ي نهاية السنة ويتم تحميل الربح والخسارة في نهاية السنة يتم تحويل االرصدة بالعمالت االجنبية باستخدام سعر الصرف السائد ف

 على االيرادات االخرى في بيانات األنشطة المرفقة.
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ديرات واجتهادات أنيرا القيام بتق يتطلب من إدارةوتطبيق السياسات المحاسبية المالية  البيانات إعدادإن  :استخدام التقديرات

والتي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ البيانات المالية. كما 

إن النتائج الحقيقية من  أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل فترة هذه البيانات المالية.

 لمحتمل أن تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.ا
 

تم تصنيفها على  والتي ،نيراخدمات الدعم والمشاريع المختلفة أل هي المصاريف الناتجة عن لتوزيع الوظيفي للمصاريف:ا

يتم  .الرواتب المشاريع وخدمات الدعم بناء  علىي تم توزيعها على أساس وظيفي، كما ويوجد بعض المصاريف اإلدارية الت

المكاتب، فضال  صاريفوم سياراتال ومصاريفتطبيق هذا األساس بشكل مستمر. وتشمل المصروفات المخصصة االستهالك 

 الرواتب.اإلضافية التي تخصص على أساس  المنافععن 
 

مقيدة أو مقيدة بشكل مؤقت أو مقيدة بشكل دائم غير ة عند استالمها كتبرعات تسجل التبرعات غير المشروطالدعم وااليرادات: 

 .بناء  على وجود أو/و طبيعة قيود الجهة المانحة
 

 المقيد دائما في طبيعتهأو  لغرضيتم تسجيل جميع الدعم وااليرادات المقيدة من قبل المانح كزيادة في صافي الموجودات المقيدة 

يعة التقييد. عندما ينتهي التقييد )أي عندما ينتهي الوقت المحدد للتقييد أو تم انهاء الغرض من التقييد( يتم وذلك اعتمادا  على طب

إلى صافي الموجودات غير المقيدة، وتظهر في بيانات األنشطة كصافي الموجودات  لغرضترحيل صافي الموجودات المقيدة 

حقق الشرط أو الشروط عات المشروطة كدعم حتى يكون هناك احتمالية لتالمحررة من التقييد. كما أنه ال يتم تسجيل التبر

 الخاصة بها.
 

المؤسسات من المواد من الطبية وغيرها  مستحضراتال أنيرا لمستت :الهدايا ومصاريف المنح العينية  -التبرعات العينية

المنظمات ومستشفيات والعيادات على التوزيعها إيصالها وتعمل على ل ة وتقوم بشحنها الى الشرق االوسطالربحية وغير الربحي

 كما يتم تسجيل المعدات واللوازم المستلمة من قبل المكاتب الميدانية كمصاريف ودعم. الخيرية.
 

والتصرف في البنود القادمة  االستخدامفي الظروف التي يكون فيها ألنيرا القدرة الكافية على االعتراف باإليرادات العينية يتم 

االعتراف بالتبرعات العينية يقتصر على الظروف التي تأخذ انيرا فيها حيازة بناءة من  .وفقا للقوانين المدونة تبرعاتمن ال

 التبرعات العينية وتكون هي المستفيدة من التبرع بدال من أن تكون وكيل أو وسيط.
 

من الجهات  (FDA) ة والغذاء االمريكيةاألدوي ادارةحصلت مؤسسة انيرا على موافقة للمستحضرات الصيدالنية من قبل 

أو المناطق التي حدثت فيها كوارث. استنتجت ادارة المؤسسة أن المناطق الجغرافية لهذه  تحت التنمية المانحة لتوزيعها في الدول

مة العادلة لألدوية الدول ال تمثل السوق الرئيسي وبالتالي تعتبر مناطق الواليات المتحدة باعتبارها السوق الرئيسي لتحديد القي

المتبرع بها. السوق الرئيسي هو السوق الذي من خالله يمكن ألنيرا بيع األصل مع أكبر حجم ومستوى نشاط هذا األصل. يتم 

للمستحضرات الصيدالنية حسب معدل  (FDA) االدوية والغذاء االمريكية ادارةتسجيل التبرعات التي تم الموافقة عليها من قبل 

معترف به  دليل مرجعيالكتاب االحمر هو عبارة عن في الكتاب األحمر.  رويترزكما نشرت من قبل تومسون سعر الجملة. 

تسجل التبرعات من المعدات واللوازم الطبية بقيمة الجملة المقدرة بناء  على أدلة أسعار لتسعير األدوية في الواليات المتحدة. 

لى األنترنت حسب مقتضى األمر. يتم تقييم تبرعات المنح العينية غير الجملة المناسبة أو غيرها من مصادر التسعير ع

المستحضرات الصيدالنية التي تستلمها انيرا بقيمة الجملة المقدرة على النحو المنصوص عليه من قبل الجهة المانحة، أو في حال 

ير الى معلومات اسعار الجملة في الواليات التي تش like-kind""عدم وجود تقييم من قبل الجهة المانحة، يتم استخدام منهجية 

شركاء الصحة الدوليين، تستخدم المؤشر البريطاني الشهري وهي المتحدة لمنتجات مماثلة. هناك جهة مانحة واحدة، 

 ( كأساس لتقيمها، حيث أنه يشبه الكتاب األحمر المنوه اليه اعاله، تستلم انيرا تبرعات من األحذيةMIMSللتخصصات الطبية )

هذه األحذية بناء  على محالت التجزئة  ةمن قبل الجهات المانحة، وتتحفظ انيرا في تقييم قيمالتي ال يتم تزويد المؤسسة بقيمها 

 المختلفة في مناطق المستفيدين.
 

حين أنه  من أجل االستخدامات الخاصة بالمشاريع، في ها على المستفيدينوزيعتعندما يتم  العينية التبرعاتمصاريف  قيديتم  

غير  تبرعات عينيةقدر اإلمكان ويتم قيد أي استالمها من المانحين  المتبعة يتم توزيع هذه المواد فورأنيرا  ووفقا  لسياسات

موزعة كمخزون. تقوم أنيرا بتقييم المخزون وفقا  لسعر الجملة والتي تعتقد أن هذا السعر هو األقرب إلى األقل من التكلفة أو 

 العادلة. القيمة السوقية
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( c( )3) 501واالتحادية تحت قسم احكام نظام التشغيل  الحكومات المحليةمؤسسة انيرا معفاة من ضريبة دخل ضرائب الدخل: 

المتعلقة بدخل األعمال الذي ليس له عالقة من قانون االيرادات الداخلية. ومع ذلك، فإن مؤسسة انيرا تخضع لضرائب الدخل 

انيرا أي من . لم يكن لدى (Internal Revenue Service) بطبيعة عملها على النحو المحدد من قبل دائرة االيرادات الداخلية

تالي لم ، وبال2016و  2017ايار  31ضرائب الدخل على الدخل الذي ليس له عالقة بطبيعة عملها خالل السنوات المنتهية في 

 يتم تخصيص اية مخصصات لضريبة الدخل في البيانات المالية المرفقة.
  

تتبع انيرا معيار المحاسبة في محاسبة ضرائب الدخل غير المؤكدة. بموجب هذا المعيار، من الممكن النيرا ان تعترف بفائدة 

حالة الضريبة عن طريق سلطة الضريبة الضريبة في حالة الضريبة غير المؤكدة فقط اذا كان من األرجح استمرار فحص 

ة استنادا  الى المزايا التقنية للحالة. إن المزايا الضريبية المدرجة في البيانات المالية لمثل هذه الحاالت تقاس على أساس اكبر فائد

سبة الضرائب غير محا الذي يخص يتناول معيار المحاسبةمن احتمالية تحققها عند تسويتها في النهاية.  %50بنسبة اكبر من 

 االستبعاد )الغاء التحقق( والتصنيف والفوائد والغرامات على ضرائب الدخل والمحاسبة في الضرائب المرحلية.المؤكدة ايضا  
 

قامت ادارة انيرا بتقييم حاالت الضريبة واستنتجت ان انيرا لم تتخذ أي حاالت ضريبية غير مؤكدة تتطلب التعديل على البيانات 

سلطات قبل الفيدرالية االمريكية ولالمتثال ألحكام هذه التوصية. في العموم، لم تخضع انيرا لفحوصات ضريبة الدخل من المالية 

 .2013الضريبة المحلية أو الدولية للسنوات قبل 
 

المودع في د من الموجودات االجنبية )باستثناء النق $5,043,658و  $1,516,635 تمتلك انيرا ما يقاربالموجودات االجنبية: 

  .، على التوالي2016و  2017ايار  31كما في  (ةاالجنبيالبنوك 
 

، 2017لتكون متماشية مع عرض البيانات المالية لسنة  2016تم اعادة تصنيف بعض األرصدة الخاصة بسنة  اعادة التصنيف:

 نة السابقة.لم يؤثر اعادة التصنيف على التغير في صافي الموجودات او على صافي الموجودات للس
 

معيار  (FASBأصدر مجلس معايير المحاسبة المالية )، 2016 آبفي  اعتماد البيانات المحاسبية الجديدة في وقت مبكر:

مالية للمنشآت : عرض البيانات ال(958الموضوع )غير الهادفة للربح  المؤسسات، 2016-14رقم  (ASUالمحاسبة المحدثة )

تحسينات على المعلومات المقدمة في البيانات المالية والمالحظات المرفقة  المعيار هذا الت فيالتعدي عملت: غير الهادفة للربح

متطلبات تصنيف صافي الموجودات والمعلومات المقدمة سينات على تح التعديالتأدخلت غير الربحية. وقد  المؤسساتمن 

كانون  15يصبح هذا المعيار فعال للسنوات التي تبدأ بعد   ة.حول السيولة واالداء المالي والتدفقات النقدية للمؤسسة غير الربحي

وقد . من الممكن اعتماد المعيار في وقت مبكر. يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي في السنة االولى من اعتماده. 2017األول   

رجعي على بياناتها المالية لعام ، وبأثر 2017مايو  31اعتمدت اإلدارة هذا المعيار في وقت مبكر، خالل السنة المنتهية في 

اإلجمالية  الموجوداتصافي الموجودات. ولم يتأثر صافي تصنيف . وقد أثر تطبيق هذا المعيار الجديد على عرض 2016

 .الموجوداتوالتغير في صافي 
 

بيان ، 2016-15رقم  (ASUمعيار المحاسبة المحدثة ) (FASBأصدر مجلس معايير المحاسبة المالية )، 2016 آبفي 

في هذا التحديث  التعديالتالنقدية. توضح  والمدفوعاتتصنيف بعض المقبوضات  :(230الموضوع التدفقات النقدية )

معينة من المقبوضات والمدفوعات النقدية. تسري  ألنواعوالتمويلية  واالستثماريةالتشغيلية  االنشطةالتوجيهات المتعلقة بتصنيف 

، 2018 كانون األول 15والتي تبدأ بعد  الفترات السنوية والفترات المرحلية ضمن تلك السنوات في هذا التحديث على التعديالت

 المعيارهذا  االدارةويجب تطبيقها باستخدام طريقة تحويل بأثر رجعي لكل فترة عرض. ويسمح بالتطبيق المبكر. وقد اعتمدت 

فقط على عرض بيانات التدفقات  الجديد المعيارتطبيق هذا  وقد أثر .2017مايو  31في وقت مبكر، خالل السنة المنتهية في 

 .الموجوداتالنقدية. ولم يتأثر صافي األصول اإلجمالية والتغير في صافي 
 

، 2016-18رقم  (ASUمعيار المحاسبة المحدثة ) (FASBأصدر مجلس معايير المحاسبة المالية )، 2016تشرين الثاني  في

والذي يقدم إرشادات  لمعني بالقضايا الناشئة(،ا FASBع فريق عمل : النقد المقيد )اجم(230وع الموضبيان التدفقات النقدية )

والفترات  الماليةعلى السنوات  التعديالتفي بيانات التدفقات النقدية. تسري هذه  بشأن عرض النقد المقيد أو النقد المعادل المقيد

في وقت مبكر، خالل  المعيارهذا  االدارةوقد اعتمدت . 2018 كانون األول 15 التي تبدأ بعد الماليةتلك السنوات  خالل المرحلية

. ولم يتأثر تصنيف صافي الموجوداتفقط على عرض  الجديد المعياروقد أثر تطبيق هذا  .2017مايو  31السنة المنتهية في 

 .الموجوداتصافي األصول اإلجمالية والتغير في صافي 
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  )يتبع( والسياسات المحاسبية المتبعةطبيعة األنشطة     .1 إيضاح

 

-2016( رقم ASUالمحاسبة المحدثة ) عيار( مFASBأصدر مجلس معايير المحاسبة المالية ) ة القادمة:يالتصريحات المحاسب

 اإليجارات.، 840التأجير في الموضوع  هذا المعيار توجيهاتيلغي  حيث. 2016في فبراير  (842)الموضوع  االيجارات ،02

أصول والتزامات التأجير على الميزانية العمومية لجميع عقود اإليجار بالعتراف ا من المستأجرين هذا المعيار الجديد لبيطو

ؤثر على نمط االعتراف يمالية أو تشغيلية، مع تصنيف  الىشهرا. سيتم تصنيف عقود اإليجار  12مع فترات أطول من 

، بما في ذلك 2019 كانون األول 15ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ بعد المصروفات في قائمة الدخل. المعيار الجديد ب

 على البيانات المالية.المنتظر تقييم أثر تطبيق المعيار الجديد بأنيرا حاليا  تقوم تلك السنوات المالية. خالل مرحليةفترات 

 

، اإليرادات 09-2014رقم  (ASU)لمحاسبة المحدثة ر اا( معيFASB)، أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية 2014 في ايار

نقل البضائع  يحقق منالذي تتوقع أن  بمبلغ االيراد االعتراف من المنشأةتطلب ي . حيث(606من العقود مع العمالء )موضوع 

مبادئ المحاسبة تحقق اإليرادات الموجودة في  اتتوجيههذا المعيار المحدث محل معظم  سيستبدلللعمالء.  الموعدةأو الخدمات 

أو بأثر رجعي مع  كامل ستخدام إما بأثر رجعياالفي الواليات المتحدة عندما يصبح فعاال ويجيز  (GAAP) ايالمقبولة عموم

 15للفترات السنوية التي تبدأ بعد  فعالهذا المعيار المحدث ر. سيكون التراكمي. ال يسمح بالتطبيق المبكنتقال االطريقة تأثير 

 حاليا بتقييم أثر التحديث على البيانات المالية.تقوم انيرا تحديد وسيلة االنتقال والى االن بأنيرا لم تقم . 2017 األولكانون 

 

الذي يؤجل  14-2015رقم  (ASU)ر المحاسبة المحدثا( معيFASB)أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية  2015 آبفي 

للسنوات المالية التي تبدأ لفترات التقارير السنوية  فعال سنة واحدة ليصبح 2014-09تاريخ سريان معيار المحاسبة المحدثة رقم 

انيرا باختيار  تقوم. لم 2019كانون األول  15وللفترات المرحلية في الفترات السنوية التي تبدأ بعد  ،2018 األولكانون  15بعد 

 دثه هذا التعديل على البيانات المالية.االن وتقوم حاليا بتقييم التأثير الذي سيح حتىالطريقة االنتقالية 

 

 تاريخ من أجل معرفة إذا كان هناك أي إيضاحات يجب اإلفصاح عنها حتى  تقييم األحداث الالحقةب أنيرا قامت األحداث الالحقة:

 والذي يعتبر تاريخ إصدار البيانات المالية. 2017آب 29 
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 السيولة.     2 إيضاح

بعض المبالغ غير المتاحة  التي ال تشملنيرا في تاريخ بيان المركز المالي، أل المالية الموجوداتن الجدول التالي يبي

لالستخدام العام بسبب القيود التعاقدية أو المفروضة من المانحين في غضون سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالي. 

 يمكن، والتي مجلس االدارة من احتياطيات في االجلطويل  لالستثمار صةالمخص المبالغ المتوفرة غير المبالغتتضمن 

 صافي الموجوداتبالغ التي سبق اعتمادها من أن المبالرغم من ذلك، اإلدارة على هذا اإلجراء.  مجلسإذا وافق  استخالصها

ل سنة واحدة من تاريخ بيان المركز مجلس اإلدارة للنفقات العامة خالمن  المقيدةالمقيدة من قبل المانحين أو االحتياطيات 

 على النحو التالي: لالستخدام لم تطرح على أنها غير متاحةوالمالي 

 

  

2017  2016  

 الموجودات المالية، نهاية السنة
 

13,592,690 $ 13,795,001 $ 

 النقد والنقد المعادل
 

66,103  68,570  

 الذمم المدينة
 

162,614  357,213  

  14,220,784  13,821,407  رعات المدينةالمنح والتب

      مجموع الموجودات المالية، نهاية السنة

      تخفيض: المبالغ غير المتاحة للنفقات العامة خالل سنة واحدة

      القيود التعاقدية او التي تفرضها الجهات المانحة:

  (3,124,164)  (1,838,437)  سلف المنح المؤجلة

  (2,355,015)  (1,887,765)  من قبل المانحين فلهدالمقيدة 

  (73,203)  (73,203)  المقيدة دائما في طبيعتها من قبل المانحين

  (157,514)  (161,775)  النقد والنقد المعادل المحتفظ به كأمانة 

      لغرض معين: المقيدة

  (2,699,307)  (2,705,929)  من مجلس االدارة والمقيدمبالغ وضعت جانبا لصندوق المخصص 

  (2,135,675)  (2,504,649)  مبالغ وضعت جانبا لمنافع تعويض نهاية الخدمة

  (285,282)  (301,068)  التزام لإلجازات المستحقة

الموجودات المالية المتاحة لمقابلة النقد الالزم للمصاريف العامة خالل 

 سنة واحدة
 

 

4,348,581 $ 

 

3,390,624 

 

$ 

 

المقيدة. ونظرا ألن القيود التي تفرضها الجهات المانحة تتطلب موارد الستخدامها  التبرعاتأنيرا دعما كبيرا من  متدع

أن تحتفظ بموارد كافية للوفاء بتلك المسؤوليات تجاه مانحيها. وبالتالي، قد  انيرابطريقة معينة أو في فترة مقبلة، يجب على 

للنفقات العامة خالل سنة واحدة. وكجزء من إدارة السيولة في أنيرا، لديها سياسة لتنظيم المالية متاحة  الموجوداتال تكون 

. وباإلضافة إلى ذلك، تستثمر االخرىموجوداتها المالية عندما تكون مستحقة على مصروفاتها العامة وخصومها والتزاماتها 

من الوصايا التي تم  قصيرة األجل. ويعين المجلس جزء   اليةأنيرا مبالغ نقدية تتجاوز االحتياجات اليومية في األدوات الم

 السنوات كما في 109,213$و  256,622$ ، والذي بلغاالدارةمن قبل مجلس  والمقيد المخصصصندوق للاستالمها 

 لالستفادة االدارةهو صندوق تم تأسيسه من قبل مجلس  االحتياطيعلى التوالي. هذا  2016و  2017 ايار 31المنتهية في 

نموذجية  ماليةمنه في حالة الحاجة المالية الناتجة عن أحداث مخططة أو غير متوقعة خارج العمليات العادية أو دورة 

لتحويل الموجودات المالية إلى نقد أو تسوية مطلوبات مالية. وفي حالة وجود حاجة غير متوقعة للسيولة، قد تستفيد أنيرا 

 ر أمريكي.دوال 750،000أيضا من خط ائتمان بقيمة 
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 المدينة والتبرعات .     المنح3 إيضاح

 ايار مما يلي: 31المدينة كما في  والتبرعات تتألف المنح

   

2017  2016  

 المنظمات الدولية
  

162,614 $ 86,646 $ 

 الحكومات االمريكية
  

-  387,926  

 اخرى
  

-  4,568  

   162,614  479,140  

  (121,927)  -   شكوك في تحصيلهاتنزيل: مخصص ديون م

 مجموع ال         
  

162,614 $ 357,213 $ 

 

 .     الممتلكات والمعدات4 إيضاح

 ايار مما يلي: 31تتألف الممتلكات والمعدات كما في 

   

2017  2016  

 السيارات
  

645,703 $ 618,703 $ 

 األثاث والمعدات المكتبية
  

290,392  266,346  

  132,581  166,459   وتصميم الحاسوبمعدات 

 تصميم الموقع االلكتروني
  

67,900  25,900  

  1,043,530  1,170,454   مجموع جزئي         

  (893,723)  (962,871)   تنزيل االستهالك المتراكم

 مجموع ال         
  

207,583 $ 149,807 $ 

 

صافي  ، على التوالي. وقد بلغ2016و  2017ايار  31سنوات المنتهية في لل $95,665و  $69,148 بلغ مصروف االستهالك

، على التوالي وقد تم تحميلها 2016و  2017ايار  31كما في  $136,342و  $157,966 للممتلكات والمعداتالقيمة الدفترية 

 على المكاتب الميدانية االجنبية.

 

 .     المنافع المستحقة5 إيضاح

 ايار مما يلي: 31تحقة كما في تتألف المنافع المس

   

2017  2016  

 مكافأة نهاية الخدمة المستحقة*
  

2,392,740 $ 2,087,677 $ 

 االجازات المستحقة
  

301,068  285,282  

  47,998  111,909   منافع اخرى

 مجموع ال         
  

2,805,717 $ 2,420,957 $ 

 

سوف يتقاضى نهاية لغربية وقطاع غزة ولبنان يفرض التقاعد حيث أن كل موظف القانون المعمول به في القدس والضفة ا* 

ً بعدد  مكافأةخدمة محددة. يتم احتساب  الموظفين على أساس شهر واحد من معدل راتب الموظف في نهاية الخدمة مضروبا

، على 2016و  2017ايار  31ي كما ف $2,087,677و  $2,392,740نهاية الخدمة المستحقة بلغ رصيد مكافأة سنوات الخدمة. 

 التوالي.

ايار  31والتي شملت مع النقد والنقد المعادل كما في  شهادات إيداع بنكيةمن  $2,085,210و  $2,392,740وقد تم تمويل مبلغ  

  ، على التوالي.2016و  2017

 

 على التوالي من منافع الموظفين.، $31,683و  $359,333مبلغ تم دفع  2016و  2017ايار  31خالل السنوات المنتهية في 
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 .     سلف المنح المؤجلة6 إيضاح

 ايار مما يلي: 31تتألف سلف المنح المؤجلة كما في 

   

2017  2016  

 $ 923,233 $ 1,402,917   المنظمات الدولية

  172,682  356,201   الحكومة االمريكية

  2,028,249  79,319   المؤسسات

 مجموعال         
  

1,838,437 $ 3,124,164 $ 

 
 هدايا -عينيةالتبرعات ال.     7 إيضاح

كتبرعات عينية  $34,048,155و  $45,173,354انيرا بمبلغ  سجلت، 2016و  2017ايار  31خالل السنوات المنتهية في 

ية والطبية العينية كمصاريف منح عينية، على التوالي، والتي تشمل الخدمات الصح $32,171,413و  $48,957,593ومبلغ 

بالتبرعات العينة عند استالمها من قبل مخازن انيرا. ويتم االعتراف بالمصاريف العينية عندما  يتم االعتراففي بيانات األنشطة. 

  ، على التوالي.2016و  2017ايار  31كما في  $4,513,797و  $729,559يتم توزيع البضاعة. كما بلغ رصيد المخزون 

 
. فمن سياسة انيرا يتم جرد المخزون 2017ايار  31أي مخزون من البضاعة العينية لم يتم تخليصها جمركيا كما في لم يكن هناك 

كان رصيد المبالغ التي لم يتم تخليصها  بعد فحصه وال يتم جرد المخزون الذي تم رفضه خالل عملية التخليص الجمركي.

 .2016ايار  31كما في  1,040,939$جمركيا 

 
 .     خطة التقاعد8 إيضاح

( خطة تقاعد شراء المال والتي تغطي بشكل أساسي كافة موظفين المقر أ) 401لدى انيرا خطة معاشات تقاعدية محددة، أو 

 $181,652و  $205,860الرئيسي النيرا. تعتمد المساهمات في خطة التقاعد على الرواتب السنوية. بلغ مصروف خطة التقاعد 

 ، على التوالي.2016و  2017ايار  31 للسنوات المنتهية في

 

ً للقوانين المعمول بها، حيث يساهم الموظفين ب) 403كما توفر انيرا  ( أقساط ضرائب مؤجلة لموظفي مقرها الرئيسي وفقا

 .(TDA) وليست مؤسسة انيرا في أقساط الضرائب المؤجلة
 

دارة لتأجيل جزء محدود من تعويضاتهم على أساس )ب( لبعض أعضاء اإل 457، وضعت أنيرا خطة 2017وفي كانون الثاني 

في هذه الخطة حتى الحدود القانونية التي تحددها مصلحة الضرائب  المساهمةما قبل الضريبة. يمكن للموظفين المؤهلين 

، بلغت قيمة األصول المحتفظ بها وخصوم 2017مايو  31كما في . في هذه الخطة العملاألمريكية. وال يساهم صاحب 

 .51,761$تعويض المؤجلة ال

 
 الحاالت الطارئة .     9 إيضاح

والتي تخضع الى التدقيق المالي واالمتثال من قبل  تشارك مؤسسة انيرا في عدد من برامج منح مساعدة الحكومة الفيدرالية

ها التي قد تنجم عن عملية الوكاالت الفيدرالية أو ممثليهم. على هذا النحو، هناك التزام طارئ للتكاليف المحتملة المشكوك ب

 التدقيق. ان االدارة ال تتوقع أي تعديالت جوهرية قد تنتج عن عملية التدقيق.
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  ينمن المانحصافي الموجودات المقيدة .     10 إيضاح

 كما يلي: 2017لسنة  من المانحين التغيرات في صافي الموجودات المقيدة

 

 

 
 

  
 

 

 

 

المحررة من 

 التقيد

  

 
 

 الرصيد 

ايار  31

2016 
 

 

 

 المخصصات

  

 

 االضافات

 الرصيد 

ايار  31

2017 

 $ 768,732 $ - $ 18,225 $ (511,794) $ 1,262,301  مجتمع أو موقع محدد

 تطوير االقتصاد والمجتمع
 

360,207  270,944  523,401  (518,979)  635,573  

 التعليم
 

484,334 
 

12,652  431,456 

 

(624,269) 
 

304,173 
 

 الخدمات الصحية والطبية العينية
 

248,173 
 

228,198  554,636 

 

(851,720) 
 

179,287 
 

 مجموعال         
 

2,355,015 $ - $ 1,527,718 $  (1,994,968) $ 1,887,765 $ 

 

 كما يلي: 2016لسنة من المانحين التغيرات في صافي الموجودات المقيدة 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

المحررة من 

 التقيد

  

 
 

 الرصيد 

ايار  31

5201  
 

 

 

 المخصصات

  

 

 االضافات

 الرصيد 

ايار  31

6201  

 $ 1,262,301 $ - $ 39,608 $ (999,382) $ 2,222,075  مجتمع أو موقع محدد

 تطوير االقتصاد والمجتمع
 

175,625  574,309  365,404  (755,131)  360,207  

 التعليم
 

266,117 
 

45,360  615,841 

 

(442,984) 
 

484,334 
 

 الخدمات الصحية والطبية العينية
 

106,155 
 

379,713  450,193 

 

(687,888) 
 

248,173 
 

 مجموعال         
 

 2,769,972 $ - $ 1,471,046 $  (1,886,003) $ 2,355,015 $ 

 
تعمل في مواقع محددة على النحو المسموح به برامج التي للتقيد أو النقل التمويل لدعم المشاريع ضمن فئات  المخصصاتوتمثل 

 .من قبل الجهات المانحة

 

 .2016و  2017ايار  31كما في  73,203$بلغ اجمالي صافي الموجودات المقيدة دائما في طبيعتها 

 

  االلتزامات.     11 إيضاح

محتملة من في قيمة االيجار السنوية وحصة ، ان دفعات االيجار معرضة للزيادة 2010نيسان  1تاريخ بايجار عقدت انيرا اتفاقية 

يتم استئجار مواقع المكتب االخرى في الخارج  مصاريف التشغيل والضرائب العقارية التي تزيد عن قيمة السنوية لعقد االيجار.

 .على اساس سنوي
 

 ي:كما يل 2017ايار  31ان الحد االدنى من دفعات االيجار المستقبلية بموجب االتفاقيات كما في 

 ايار 31 في السنة المنتهية
  

  

2018 
  

226,684 $ 

2019   232,351  

2020   197,643  

 مجموعال         
  

656,678 $ 

 

 ، على التوالي.2016و  2017ايار  31للسنوات المنتهية في  $607,984و  $676,760بلغت مصاريف االيجار 
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 .     قياس القيمة العادلة 12 إيضاح

( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناء  على تقييم المدخالت المستخدمة في قياس FASBلس معايير المحاسبة المالية )مجحدد 

القيمة العادلة. يطبق هذا الموضوع على جميع الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها وذكرها على اساس القيمة العادلة. ويحدد 

ادلة حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتسلسل الهرمي لمدى جودة ومصداقية هذا الموضوع اطار لقياس القيمة الع

المعلومات في تحديد القيمة العادلة. يتطلب هذا الموضوع تصنيف وتوضيح الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها باستخدام 

 القيمة العادلة حسب المستويات الثالث التالية:

 

 ر السوق المدرجة في االسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.المستوى االول:    اسعا

 من قبل بيانات السوق. مدعمةة الرصد او غير قابلة الرصد ل:    مدخالت السوق قابالثانيالمستوى 

 بيانات السوق. من قبل مدعمةغير ومدخالت السوق غير قابلة الرصد :    الثالثالمستوى 

م تقوم انيرا بتحليل مفصل للموجودات والمطلوبات الخاضعة لموضوع قياس القيمة العادلة. يتم تصنيف لتحديد المستوى المالئ

لم يتم  جميع الموجودات والمطلوبات التي تعتمد على المدخالت غير قابلة الرصد حسب المستوى الثالث في كل فترة مالية.

 .2017ايار  31الرصد حسب المستوى الثالث كما في  تصنيف أي موجودات ومطلوبات تعتمد على المدخالت غير قابلة

 

التالي ارصدة الموجودات والمطلوبات والتي تم قياسها كقيم عادلة على اساس دوري من خالل المستويات في يمثل الجدول 

 :2017ايار  31التسلسل الهرمي كما في 

 

 

 
  

 

 
المستوى 

 الثالث

  

 
 

المستوى 
  االول

المستوى 
 الثاني

جموعالم  

 الموجودات المالية
 

        

 شملت مع النقد والنقد المعادل
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 شهادات إيداع بنكية
 

5,385,416 $ - $ - $ 5,385,416 $ 

          

شملت مع المصاريف المدفوعة 

  مقدما والموجودات االخرى
   

 
    

          التعويضات المؤجلة

          التمويل المشترك

 $ 1,841 $ - $ - $ 1,841  واق الناميةاالس

  1,839  -  -  1,839  سوق العالم الكبير

  5,136  -  -  5,136  سندات عالية العائد

  16,811  -  -  16,811  القيمة المتوسطة 

  3,707  -  -  3,707  النمو الكبير

  1,783  -  -  1,783  النمو المتوسط

  20,644  -  -  20,644  القيمة الكبيرة

  51,761 $ - $ - $ 51,761 $ 

          

          المطلوبات المالية

          شملت مع المنافع المستحقة

 $ 51,761 $ - $ 51,761 $ -  التعويضات المؤجلة
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 )يتبع( .     قياس القيمة العادلة12 إيضاح

 

تي تم قياسها كقيم عادلة على اساس دوري من خالل المستويات في التالي ارصدة الموجودات والمطلوبات واليمثل الجدول 

 :2016ايار  31التسلسل الهرمي كما في 

 

 

 

 
  

 

 
المستوى 

 الثالث

  

 
 

المستوى 
  االول

المستوى 
 الثاني

 المجموع

 الموجودات المالية
 

        

 شملت مع النقد والنقد المعادل
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 شهادات إيداع بنكية
 

4,778,956 $ - $ - $ 4,778,956 $ 

 مجموعال         
 

4,778,956 $ - $ - $ 4,778,956 $ 

 
النيرا حددت بناًء على األسعار المدرجة في األسواق النشطة حسب  لشهادات االيداع البنكية والتمويل المشتركان القيمة العادلة 

 المستوى األول.

ول. ومع ذلك، فإن االفهي غير مؤهلة لتصنيف المستوى  في سوق مفتوحة وبالتاليالمؤجلة  اتيتم تداول مطلوبات التعويضلم 

وبناء على هذه المعلومات القابلة  ةالمؤجل اتالقيمة العادلة مستمدة من القيمة العادلة للموجودات ذات الصلة في خطة التعويض

 .2للمقارنة يتم تصنيفها كبند من المستوى 

 

 

 


