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 المستقل اتالحساب مدقق تقریر
 

  دارةاإل مجلس أعضاء
األدنى الشرق في الالجئین إلغاثة األمریكیة المؤسسة  

 
 تقریر عن البیانات المالیة

 اتأنیرا) المؤلفة من بیان( لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة للمؤسسة األمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى
ة التدفقات النقدیو وبیانات مصاریف البرامج األنشطة اتوبیان، 2019و 2020أیار  31المركز المالي كما في 

 .بھاواالیضاحات المتعلقة  المنتھیة في ذلك التاریخ، واتللسن
 

 ةالمالی اتالبیان عن اإلدارة مسؤولیة
ً  عادلة بصورة اوعرضھ ةالمالی اتالبیان ھذه إعداد عن لةؤومس اإلدارة إن المحاسبیة المتعارف علیھا في  للمعاییر وفقا

 إعداد وعرض لغرض داخلیة برقابة واالحتفاظ تطبیقو تصمیم، المسؤولیة ھذه وتشمل ،األمریكیةالوالیات المتحدة 
 .خطأ عن احتیال أو عن ناشئة كانت سواء جوھریة، أخطاء من ةخالی عادلة بصورة ةالمالی اتالبیان

 
 الحسابات مدقق مسؤولیة

ً لمعاییر بتدقیقنا قمنا لقد .تدقیقنا إلى استنادا المالیة البیانات ھذه حول رأي إبداء ھي مسؤولیتنا إن  لتدقیقا وفقا
 على للحصول التدقیق وإجراء بتخطیط نقوم أن المعاییر تلك تتطلب .األمریكیةالمتعارف علیھا في الوالیات المتحدة 

 . جوھریة أخطاء خالیة من المالیة كانت البیانات اإذ فیما عقولم تأكید
 

 تستند .المالیة في البیانات اإلفصاحاتو للمبالغ ثبوتیة تدقیق بیّنات على للحصول بإجراءات القیام التدقیق یتضمن
 المالیة، لبیاناتا في الجوھریة األخطاءمخاطر  تقییم ذلك في بما الحسابات، مدقق تقدیر إلى المختارة اإلجراءات

 االعتبار في الحسابات مدقق یأخذ المخاطر، تلك القیام بتقییم وعند .خطأ عن أو احتیال عن ناشئة كانت سواء
 إجراءات تصمیم لغرض وذلك المالیة، للبیانات العادل والعرض والمتعلقة باإلعداد مؤسسةلل الداخلیة إجراءات الرقابة

 یتضمن التدقیق. مؤسسةال لدى الداخلیة الرقابة فعالیة حول رأي إبداء لغرض یسول الظروف، المناسبة حسب التدقیق
 تقییم وكذلك ،اإلدارة من قبل المعدة المحاسبیة التقدیرات ومعقولیة المتبعة المحاسبیة السیاسات مالئمة تقییم كذلك

  .المالیة للبیانات اإلجمالي العرض
 

ً  لتوفر ومناسبة كافیة علیھا صلناح التي الثبوتیة التدقیق أن بیّنات نعتقد  .حول التدقیق لرأینا أساسا
 

 الرأي
 الوضع المالي الجوھریة، النواحي جمیع من عادلة، بصورة تظھرالمنوه الیھا اعاله  المالیة البیانات أن رأینا، في

في صافي  اتالتغیرو ،2019و  2020أیار  31 في كما األدنى الشرق في الالجئین إلغاثة األمریكیةللمؤسسة 
ة المتعارف علیھا في الوالیات یالمحاسبمعاییر لل وفقا التاریخ بذلك المنتھیة واتللسن النقدیة وتدفقاتھا الموجودات

 .المتحدة األمریكیة
 

 
 واشنطن دي. سي

 2020أیلول  2
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 بیانات المركز المالي 
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انظر االیضاحات حول البیانات المالیة

  2020  9201  
     الموجودات

     )3(ایضاح  المعادل والنقد النقد
 8,654,489    $  5,806,401    $  غیر مقید

 7,368,994  7,697,157  مقید
 16,023,483  13,503,558  مجموع النقد والنقد المعادل

     
 222,974  219,739  الذمم المدینة

 733,354  913,762  )4(ایضاح  المنح والتبرعات المدینة
 167,113  441,171  لمستفیدین الفرعیینل دفعات مقدمة

 217,523  1,020,903  دفوعة مقدما والموجودات االخرىالمصاریف الم
 2,984,763  5,752,968  )8المخزون (ایضاح 

 -  41,464  )3استثمارات قصیرة االجل (ایضاح 
 42,423  943,009  )3استثمارات طویلة االجل (ایضاح 

 154,433  141,780  )5الممتلكات والمعدات، بالصافي (ایضاح 
   

$   22,978,354 
 

$   20,546,066 
     

     المطلوبات وصافي الموجودات
     المطلوبات

 392,798       $  299,766       $  الذمم الدائنة والمصاریف المستحقة
 1,202,368  1,278,412  )6(ایضاح  مستحقات موظفین أخرى

 -  136,992  المؤجل تحویل العمالتربح 
 -  242,647   خصم ایجار مؤجل

 4,479,372  4,438,858  )7المنح المؤجلة (ایضاح 
 6,074,538  6,396,675  مجموع المطلوبات 

     
     )12و  10( ایضاحات المخصصات االلتزامات و 
     
     صافي الموجودات 

     غیر المقیدة من المانحین:
 5,877,636  4,854,945  غیر مقیدة

 3,215,493  3,350,493  دارة مقیدة من قبل مجلس اال
 2,984,763  5,752,968  مقیدة للمخزون

 154,433  141,780  المستثمر في الممتلكات والمعدات
 12,232,325  14,100,186  من المانحین مجموع صافي الموجودات غیر المقیدة

     
     ):11(ایضاح  المقیدة من المانحین   

 2,135,500  2,377,790  مقیدة االھداف     
 103,703  103,703  مقیدة دائما في طبیعتھا     

 2,239,203  2,481,493  من المانحین مجموع صافي الموجودات المقیدة
     

 14,471,528  16,581,679  مجموع صافي الموجودات
     
  $   22,978,354  $   20,546,066 
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 األنشطة اتبیان
 2019و  2020أیار  31في  للسنوات المنتھیة
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 المالیة البیانات حولاإلیضاحات انظر 

 2020     2019 

 
غیر مقیدة من 

 المانحین

  المقیدة من المانحین

 المجموع

 
غیر مقیدة من 

 المانحین

  المقیدة من المانحین

 المجموع
 

 مقیدة االھداف
مقیدة دائما في 

 طبیعتھا
 

 المجموع الجزئي
 

 مقیدة االھداف
مقیدة دائما 

 عتھافي طبی
 

 المجموع الجزئي

  :دعماالیرادات وال
  

 

     

 

 84,820,650   $ -            $ -            $ -               $ 84,820,650   $ )8تبرعات عینیة (ایضاح  
 

$   30,850,680 $               - $            - $               - $   30,850,680 
 171,198 - - - 171,198 ایرادات منح حكومیة

 
11,839,067 - - - 11,839,067 

 9,563,442 - - - 9,563,442 ایرادات منح غیر حكومیة
 

7,694,884 - - - 7,694,884 
 5,635,182 2,438,986 - 2,438,986 3,196,196 تبرعات 

 
3,449,271 2,160,551 - 2,160,551 5,609,822 

 197,380 2,054 - 2,054 195,326  187,890 1,100 - 1,100 186,790 ، بالصافياتستثمارالایرادات ا
 29,967 - - - 29,967 أخرىایرادات 

 
4,808 - - - 4,808 

 - (2,197,796) - (2,197,796) 2,197,796 )11(ایضاح  صافي الموجودات المحررة من التقیید
 

1,552,748 (1,552,748) - (1,552,748) - 

 100,408,329 242,290 - 242,290 100,166,039  لدعممجموع االیرادات وا
 

55,586,784 609,857 - 609,857 56,196,641 

 
     

    
 

      :المصاریف 
    

 
      البرامج: مصاریف 

    
 

 83,709,078 - - - 83,709,078 )8الطبیة ( ایضاح التبرعات الخدمات الصحیة و 
 

29,991,418 - - - 29,991,418 
 3,904,993 - - - 3,904,993 ي واالجتماعير االقتصادتطویال

 
13,986,069 - - - 13,986,069 

 6,571,548 - - - 6,571,548 التعلیم
 

4,879,808 - - - 4,879,808 

 94,185,619 - - - 94,185,619 :مجموع مصاریف البرامج
 

48,857,295 - - - 48,857,295 

 
     

    
 

 
      مج:دعم البرا خدماتمصاریف 

    
 

 2,896,260 - - - 2,896,260 اإلداریة والعمومیة 
 

2,592,090 - - - 2,592,090 
 1,216,299 - - - 1,216,299 جمع التبرعات

 
1,609,931 - - - 1,609,931 

 4,112,559 - - - 4,112,559 مجموع مصاریف خدمات دعم البرامج
 

4,202,021 - - - 4,202,021 
 53,059,316 - - - 53,059,316  98,298,178 - - - 98,298,178 مجموع المصاریف

 
     

    
 

 
 2,110,151 242,290 - 242,290 1,867,861 التغیر في صافي الموجودات

 
2,527,468 609,857 - 609,857 3,137,325 

 
     

    
 

 
    :صافي الموجودات

 
 

    

 

 14,471,528 2,239,203 103,703 2,135,500 12,232,325 بدایة السنة 
 

9,704,857 1,525,643 103,703 1,629,346 11,334,203 

 16,581,679   $ 2,481,493   $ 103,703 $ $ 2,377,790 14,100,186   $ نھایة السنة
 

$   12,232,325 $ 2,135,500 $ 103,703 2,239,203 $   14,471,528 



 

4 
 

 
المالیة. البیانات حولاإلیضاحات انظر 

 سسة االمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنىالمؤ
 

 بیان مصاریف البرامج
 2020أیار  31للسنة المنتھیة في 

 
البرامج خدمات     خدمات دعم البرامج 

 

الخدمات 
الصحیة 

التبرعات و
 الطبیة 

 
تطویر ال

 ياالقتصاد
 واالجتماعي

 
 

 التعلیم

 
مجموع 

مصاریف خدمات 
 البرامج

 
المصاریف 

 اإلداریة
 والعمومیة

 
 

 جمع التبرعات
 

 
مجموع مصاریف 

خدمات دعم 
 البرامج

 
 

 المجموع
 

 3,690,352 $ 1,719,661   $ 521,734 $ 1,197,927 $ 1,970,691 $ 770,901 $ 649,101 $ 550,689 $ الرواتب
 1,669,947 842,060 260,656 581,404 827,887 289,056 241,845 296,986 تعویضات الموظفین

 5,360,299 2,561,721 782,390 1,779,331 2,798,578 1,059,957 890,946 847,675 موع الرواتب وتعویضات الموظفینمج
         

 81,770,054 - - - 81,770,054 759,858 47,979 80,962,217 )8(ایضاح  المنح العینیة
 7,992,717 - - - 7,992,717 4,212,101 2,509,736 1,270,880 المالیة المنح

 520,084 272,281 - 272,281 247,803 115,086 70,339 62,378 االیجار
 934,514 741,630 220,101 521,529 192,884 80,597 72,105 40,182 اتعاب الخدمات المھنیة

 198,724 112,174 53,468 58,706 86,550 41,915 18,264 26,371 سفر
 87,518 42,966 5,089 37,877 44,552 23,062 16,821 4,669 معدات ولوازم مكتبیة

 156,050 2,914 - 2,914 153,136 46,112 65,277 41,747 مصاریف سیارات
 97,255 56,614 43,111 13,503 40,641 17,159 24,021 (539) طباعة

 141,019 75,422 25,511 49,911 65,597 24,520 21,373 19,704 ھاتف واتصاالت
 43,947 42,063 31,439 10,624 1,884 244 102 1,538 شحن وبرید

 306,067 9,601 - 9,601 296,466 146,192 145,642 4,632 مساعدات تقنیة
 13,337 7,848 - 7,848 5,489 2,325 2,363 801 صیانة وتصلیحات

 54,751 28,836 8,057 20,779 25,915 12,191 6,272 7,452 مؤتمرات واشتراكات 
 93,074 64,880 44,027 20,853 28,194 13,595 11,567 3,032 عموالت بنكیة

 368,185 - - - 368,185 9,351 600 358,234 ین التبرعات العینیةزشحن وتخ
 32,383 28,965 2,600 26,365 3,418 3,111 105 202 دعایة وتسویق
 41,134 41,134 - 41,134 - - - - إدارة المخاطر

 7,598 - - - 7,598 1,998 - 5,600 الدیون المعدومة
 985 604 506 98 381 99 136 146 اجتماعات مجلس االدارة والھیئة العامة

 (4,389) (8,164) - (8,164) 3,775 5 300 3,470 مصاریف متفرقة
قبل االستھالك مجموع المصاریف  83,660,391 3,903,948 6,569,478 94,133,817 2,865,190 1,216,299 4,081,489 98,215,306 

 82,872 31,070 - 31,070 51,802 2,070 1,045 48,687 االستھالك
 98,298,178 4,112,559 1,216,299 2,896,260 94,185,619 6,571,548 3,904,993 83,709,078 مجموع المصاریف قبل التوزیع
 - (1,820,446) 543,897 (2,364,343) 1,820,446 648,724 537,412 634,310 توزیع المصاریف غیر المباشرة

بعد التوزیع مجموع المصاریف  $84,343,388 $4,442,405 $7,220,272 $96,006,065 $   531,917 $ 1,760,196 $   2,292,113 $98,298,178 
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المالیة. البیانات حولاإلیضاحات انظر 

 المؤسسة االمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى
 

 بیان مصاریف البرامج
 2019أیار  31نة المنتھیة في للس
 

  خدمات دعم البرامج خدمات  البرامج 

 

الخدمات 
الصحیة 

التبرعات و
 الطبیة 

 
تطویر ال

 ياالقتصاد
 واالجتماعي

 
 

 التعلیم

 
مجموع 

مصاریف خدمات 
 البرامج

 
المصاریف 
اإلداریة 
 والعمومیة

 
 

 جمع التبرعات
 

 
مجموع مصاریف 

خدمات دعم 
 البرامج

 
 

 المجموع
 

 4,893,589 $ 1,713,263   $ 572,235 $ 1,141,028 $ 3,180,326 $ 755,740 $ 1,979,962 $ 444,624 $ الرواتب
 2,423,957 753,180 226,594 526,586 1,670,777 289,906 1,151,522 229,349 تعویضات الموظفین

 7,317,546 2,466,443 798,829 1,667,614 4,851,103 1,045,646 3,131,484 673,973 مجموع الرواتب وتعویضات الموظفین
         

 28,596,288 3,166 - 3,166 28,593,122 368,604 61,520 28,162,998 )8(ایضاح  المنح العینیة
 13,544,410 - - - 13,544,410 3,008,957 9,697,156 838,297 المنح

 730,355 264,855 30 264,825 465,500 105,235 309,128 51,137 االیجار
 899,148 698,308 373,372 324,936 200,840 32,266 161,188 7,386 اتعاب الخدمات المھنیة

 343,782 199,286 117,817 81,469 144,496 69,591 59,925 14,980 سفر
 120,280 44,657 14,766 29,891 75,623 14,694 53,191 7,738 معدات ولوازم مكتبیة

 224,166 611 2 609 223,555 20,127 164,891 38,537 مصاریف سیارات
 168,025 106,496 84,897 21,599 61,529 26,430 30,799 4,300 طباعة

 143,486 47,786 18,812 28,974 95,700 24,526 56,370 14,804 ھاتف واتصاالت
 82,026 70,172 43,456 26,716 11,854 398 11,185 271 شحن وبرید

 299,682 3,592 2,892 700 296,090 109,314 182,577 4,199 ةمساعدات تقنی
 22,283 7,825 - 7,825 14,458 6,803 6,149 1,506 صیانة وتصلیحات

 79,361 61,786 29,287 32,499 17,575 5,428 8,812 3,335 مؤتمرات واشتراكات 
 82,314 61,469 36,714 24,755 20,845 6,872 11,775 2,198 عموالت بنكیة

 162,616 - - - 162,616 5,087 2,597 154,932 ین التبرعات العینیةزشحن وتخ
 95,294 93,045 84,857 8,188 2,249 520 1,578 151 دعایة وتسویق
 39,058 39,058 - 39,058 - - - - إدارة المخاطر

 6,323 6,323 4,200 2,123 - - - - اجتماعات مجلس االدارة والھیئة العامة
 14,358 6,266 - 6,266 8,092 4,977 1,664 1,451 یف متفرقةمصار

قبل االستھالك مجموع المصاریف  29,982,193 13,951,989 4,855,475 48,789,657 2,571,213 1,609,931 4,181,144 52,970,801 
 88,515 20,877 - 20,877 67,638 24,333 34,080 9,225 االستھالك

عمجموع المصاریف قبل التوزی  29,991,418 13,986,069 4,879,808 48,857,295 2,592,090 1,609,931 4,202,021 53,059,316 
 - (2,088,504) 527,584 (2,616,088) 2,088,504 449,703 1,317,872 320,929 توزیع المصاریف غیر المباشرة

بعد التوزیع مجموع المصاریف  $30,312,347 $15,303,941 $5,329,511 $50,945,799 $ (23,998) $ 2,137,515 $   2,113,517 53,059,316 $ 
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 المؤسسة األمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى

 
 التدفقات النقدیة اتبیان

 2019و  2020أیار  31في  للسنوات المنتھیة
 

 
 

 
 المالیة. البیانات حولاإلیضاحات انظر 

  2020  2019 
     :غیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة التش

 21,887,460   $  9,495,937   $  المقبوضات من المنح
 5,388,001  5,746,915  المقبوضات من التبرعات
 198,857  187,198  الفوائد واألرباح المستلمة

 27,474,318  15,430,050  مجموع المقبوضات
     

 (141,798)  43,783  :المتفرقة المدفوعات
 (9,229,662)  (5,264,613)  لموظفینمدفوعات مصاریف ا

 (3,122,324)  (3,065,456)  مدفوعات مصاریف دعم اخرى
 (13,746,810)  (8,665,632)  مدفوعات مصاریف البرامج

 (26,240,594)  (16,951,918)  مجموع المدفوعات
األنشطة  عنالناتجة (المستخدمة في) التدفقات النقدیة  مجموع

 التشغیلیة
 

(1,521,868) 
 

1,233,724 
     :االستثماریةاألنشطة  المستخدمة فيالتدفقات النقدیة 

 (92,061)  (70,220)  شراء الممتلكات والمعدات
 -  (951,816)  شراء االستثمارات

 (6,537)  23,979  بیع االستثمارات
 (98,598)  (998,057)  التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة مجموع

     
 1,135,126  (2,519,925)  في النقد والنقد المعادلالزیادة  )االنخفاض(صافي 

     
     :النقد والنقد المعادل

 14,888,357  16,023,483  بدایة السنة
     

 16,023,483   $  13,503,558   $  )2نھایة السنة (ایضاح 



 المؤسسة االمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى
 

  ایضاحات حول البیانات المالیة
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  طبیعة األنشطة والسیاسات المحاسبیة المتبعة .1 إیضاح

 
 1968تأسست عام  ربحیة غیرمؤسسة ) ھي أنیراالمؤسسة األمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى ( طبیعة األنشطة:

 لتبرعات العینیة.المحتاجة األخرى في الشرق األوسط من خالل تقدیم المنح واوالمجتمعات  نتحسین حیاة الفلسطینیی لھدف
 والتعلیم والصحة ألھداف اإلغاثة والتنمیة. والزراعة وتھدف ایضا الى دعم برامج البنیة التحتیة

 
والضفة الغربیة ، وسجلت انیرا وفقا للقوانین المحلیة المعمول بھا في القدس دي سي یقع المكتب الرئیسي ألنیرا في واشنطن

   .واالردن ولبنانوغزة 
  

وحسابات  دي سي إن البیانات المالیة المرفقة تتضمن حسابات مؤسسة انیرا للمكتب الرئیسي في واشنطن حاسبي:االساس الم
جمیع المعامالت الجوھریة بین المكتب الرئیسي النیرا  ھ قد تم الغاء. حیث أنواالردن ولبنان والضفة الغربیة وغزة القدس

ولبنان في البیانات المالیة المرفقة. تحتفظ مؤسسة انیرا بحساباتھا على أساس  والضفة الغربیة وغزة ومكاتبھا الفرعیة في القدس
 االستحقاق المحاسبي.

 
ً للتوصیات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة میت :البیانات المالیة أساس عرض  عرض البیانات المالیة وفقا

(FASB) - المحاسبیة المعاییر تصنیف.  ً  أنیرا على فإنھادفة للربح الالخاصة بمحاسبة المؤسسات غیر  لھذه المعاییر وفقا
ً عرض المعلومات المتعلقة بمركزھا المالي وأنشطتھا وفق  وصافي، من المانحمقیدة التصنیفات التالیة: صافي الموجودات غیر لل ا

 من المانح كما یلي: المقیدة الموجودات
 

من قبل مجلس  والمقیدة ینصافي الموجودات غیر المقیدة من المانحتشمل  :ینمن المانحمقیدة الصافي الموجودات غیر 
 وغیر المتوفرة لدعم العملیات العامة. المقیدةوبعض المبالغ  االدارة

 
التي تنتج عن االیرادات والتدفقات النقدیة االخرى للموجودات  : وھي صافي الموجوداتالمقیدةصافي الموجودات غیر 

 .ال تخضع للقیود المفروضة من قبل المانحینوالمستخدمة من قبل انیرا و
 

من قبل مجلس االدارة  المقیدةبلغ رصید صافي الموجودات  :من قبل مجلس االدارة المقیدةصافي الموجودات 
 .على التوالي 2019و  2020ایار  31في كما  3,215,493$و  $3,350,493
، وتم تخصیص مبلغ وااللتزامات اطي للطوارئكاحتی 2,500,000$ تم تخصیص مبلغ 2020أیار  31اعتبارا من 
أیار  31من مجلس االدارة. اعتبارا من  للوقفكصندوق  624,836$ تخصیصلكوارث، وتم لتأھب الصندوق ل $225,657

كصندوق للتأھب   250,000$لغ وتم تخصیص مب ،كاجمالي لحاالت الطوارئ 2,500,000$تم تخصیص مبلغ  2019
 .من مجلس االدارة للوقفكصندوق  465,493$  تخصیصللكوارث، وتم 

 
 لھدفالمقیدة تشمل صافي الموجودات المقیدة من المانح صافي الموجودات  :ینمن المانحمقیدة الصافي الموجودات 

 .وصافي الموجودات المقیدة دائما في طبیعتھا
 

للموجودات  االخرى فقات النقدیةالتدالمنح و  الموجودات التي تنتج عن صافي وھي :مقیدة االھداف الموجودات صافي
، والتي تتحرر من القیود إما بمرور وقت محدد ینتكون خاضعة للقیود المفروضة من قبل المانحو ،المستخدمة من قبل انیرا

 .ویتم ازالتھا عن طریق اجراءات انیرا وفقا لتلك الشروط ینات المفروضة من قبل المانحأو بتحقق المتطلب
 

 االخرى النقدیة التدفقات المنح و عن تنتج التيصافي الموجودات  وھي :دائما في طبیعتھا قیدةالم الموجودات صافي
 .والتي یجب ان تحتفظ انیرا بھا لالبد دائم بشكل ینالمانح قبل من لقیود خاضعة تكون حیث للموجودات

 
 
 
 
 



 المؤسسة االمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى
 

 ایضاحات حول البیانات المالیة

8 
 

 
 (یتبع) طبیعة األنشطة والسیاسات المحاسبیة المتبعة .1 إیضاح

 
 :واالستثمارات المعادل دوالنق النقد

بلغ مجموع صنادیق سوق المال المدرجة في النقد  .وحسابات وصنادیق سوق المال الصندوق في النقد المعادل: النقدالنقد و یشمل
 على التوالي. 2019و  2020ایار  31كما في  7,355,564$و 4,990,953$ والنقد المعادل 

 
لتي یمكن تحدیدھا بسھولة بالقیمة السوقیة العادلة. یتم تسجیل األرباح والخسائر غیر ظھر االستثمارات ذات القیمة العادلة ات

المحققة على االستثمارات بالصافي في بیان األنشطة كجزء من دخل االستثمار. یتم عرض مستشار االستثمار وأتعاب التداول 
 ضمن دخل االستثمار. بالصافيالمتعلقة بالمحفظة 

 
خط توجیھ االئتمان الفرصة لسحب أموال یوفر . $750,000بمبلغ  2015 األولكانون جیھ االئتمان في دخلت أنیرا في خط تو

، 2020یار أ 31كما في  االئتمانموال من ھذا األسحب بأنیرا  لم تقم. الزامي على أساس قصیر األجل وال یعتبر خط ائتمان
 .2020 تشرین الثاني 30في وتنتھي  ھذه التسھیالت االئتمانیة سنویا ویجوز تجدید

 
غرض المانح ل من قبل قیود المفروضةلل الخاضعوالنقد المستلم من  االستعمال یتكون النقد المقید :النقد المقید االستعمال

، بما فیھ المنافع المستقبلة لاللتزاماتوالمبالغ المخصصة  االستعمالبلغت سلف المانحین مقیدة ، طویل األجلالستخدام ا
 على التوالي. 2019 و 2020أیار  31كما في  $7,368,994$ و 7,697,157 المستحقة

 
ن إیات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط، في عدد من المؤسسات المالیة في الوال بحسابات بنكیةتحتفظ انیرا : المخاطر التمویلیة

انیرا  وتبقي،  250,000$تصل إلى ي والتحسابات الوالیات المتحدة مؤمنة عن طریق شركة التأمین على الودائع االتحادیة 
المالیة االمریكیة، والتي في بعض األحیان، قد تتجاوز حدود المؤمن اتحادیاً. تمتلك  اتفي المؤسس بعض النقد والنقد المعادل

 على التوالي. لم 2019و  2020ایار  31مؤمنة كما في  غیراالجنبیة  بنوكال حساباتفي  2,343,892$ 1,121,495$  انیرا
جوھریة على النقد والنقد ال تعتقد أنیرا أنھا معرضة ألي مخاطر تمویلیة أي خسائر في ھذه الحسابات. مؤسسة انیرا  تشھد

 المعادل.
 

الذمم المدینة التي تظھر بقیمة المبلغ األصلي للفاتورة و المنح والتبرعات شمل ھذا البندی :والذمم المدینة والتبرعات المنح
تقوم بعد مراجعة المبالغ بشكل مرحلي كل ثالث أشھر.  اوحاً منھ أي مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھالصادرة للغیر مطر

اإلدارة باحتساب مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا عن طریق استخدام جدول تعمیر الذمم لھذه الدیون. كما وتشطب 
عادة ھذه الدیون التي قد سبق شطبھا عند استالم المبلغ نقداً. كما یتم است الدیون المعدومة عندما یصبح من غیر المرجح تحصیلھا.

 .2019 و 2020 ایار 31كما في  0$ بلغ رصید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
 

یشمل ھذا البند األموال التي قدمت للمستفیدین الفرعیین لتقدیم خدمات في وقت الحق، عند اتمام سلف المستفیدین الفرعیین: 
 ت من قبل المستفیدین الفرعیین تقوم انیرا باالعتراف بھا كمصروف.ھذه الخدما

 
 الحصول علیھا كمنحالتي تم والبضائع الجافة مثل المالبس والبطانیات، مستلزمات الطبیة الاالدویة و البند ھذا یشمل :المخزون

في  الممنوح بالقیمة السوقیة العادلةیظھر ھذا المخزون  .2019و  2020أیار  31 كما فيولم یتم توزیعھا  أخرىمن مؤسسات 
  تاریخ المنحة.

 
$ لكل وحدة یتم رسملتھا 5,000عن  تكلفتھا تزید التيوالمعدات، بما في ذلك البرمجیات الممتلكات  الممتلكات والمعدات:

المعدات التي تم  .واتسن 10الى  5العمر االفتراضي المقدر من على  بناءً  باستخدام طریقة القسط الثابت ھابالتكلفة واستھالك
شراؤھا ورسملتھا وفقا لسیاسة الرسملة  عندللمانحین  یتم فوترتھا مؤقتبشكل مقیدة الموال األموال االتحادیة واألشراؤھا من 

 أنیرا كما ذكر سابقا.لدى 
 

ادات المنح عندما یتم تكبد النفقات للمنح والذي لم یتم انفاقھ بعد. تسجل انیرا ایرشمل المنح المؤجلة النقد المستلم ت: المنح المؤجلة
 المتعلقة بھا.
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 (یتبع) طبیعة األنشطة والسیاسات المحاسبیة المتبعة  .1 إیضاح

 
) المستلمة من إدارة PPPتم استالمھا كجزء من أموال خطة حمایة الرواتب ( 249,010$رصید اإلیرادات المؤجلة  شملی

 31لدعم الرواتب في الوالیات المتحدة. خالل السنة المنتھیة في  2020 نیسان) في SBAاألعمال الصغیرة األمریكیة (
وتم االعتراف بالمبلغ كإیرادات مشروطة، حیث تم االعتراف بالمبلغ المستلم  384,280$، تلقت أنیرا ما مجموعھ 2020أیار

 اتفي بیان 2020أیار  31یة في كإیرادات غیر مقیدة للسنة المنتھ 135,270$كالتزام حتى یتم استیفاء الشروط. تم تضمین 
 األنشطة حیث تم استیفاء جمیع الشروط ومن المتوقع إعفاء األموال.

 
یتكون التزام اإلیجار المؤجل من المبالغ المؤجلة المتراكمة للتخفیضات المكتسبة على عقد اإلیجار  اإلیجار المؤجل:خصم 

اإلیجار على أساس القسط الثابت على مدى فترة  بمصروفم االعتراف . یت2019 حزیران 1من راً اعتبا نیراألالتشغیلي المجدد 
الفرق بین دفعات اإلیجار المدفوعة  او اضافة . یتم تحمیلالمخفض، بما في ذلك أي فترة یتم خاللھا دفع اإلیجارراإلیجا

 ومصاریف اإلیجار الثابتة على اإلیجار المؤجل.
 

والمعامالت للعملیات  المالیة البیاناتالنیرا ھي الدوالر االمریكي، یتم االحتفاظ بالعملة الرئیسیة  :ترجمة العمالت االجنبیة
 األمریكي الدوالر إلى المالیة والمطلوبات الموجودات تحویل یتماالجنبیة بالدوالر االمریكي. عند استخدام العمالت المحلیة، 

یتم تحویل المصاریف الشھریة للمشاریع التي تم تكبدھا من بیان المركز المالي. كما  بتاریخ السائدة الصرف أسعار باستخدام
عملیات المكاتب المیدانیة في الدول االجنبیة الى الدوالر االمریكي باستخدام متوسط سعر الصرف الشھري في نھایة كل شھر. 

نة ویتم تحمیل الربح والخسارة في نھایة السنة یتم تحویل االرصدة بالعمالت االجنبیة باستخدام سعر الصرف السائد في نھایة الس
 على االیرادات االخرى في بیانات األنشطة المرفقة.

 
بسبب التقلبات الكبیرة األخیرة في أسعار الصرف في لبنان، إلى جانب السعر الرسمي الحكومي  :المؤجلتبدیل العمالت ربح 

، والتي سیتم 2020 أیار 31من باراً اعت 136,992$بقیمة  تبدیل العمالتمؤجلة من  ارباحالذي ال یتزعزع، تم تسجیل 
 االعتراف بإیراداتھا عند إنفاق األموال من أجل الغرض من المنحة.

 
أنیرا القیام بتقدیرات واجتھادات  یتطلب من إدارةوتطبیق السیاسات المحاسبیة المالیة  البیانات إعدادإن  :استخدام التقدیرات

لمطلوبات المالیة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاریخ البیانات المالیة. كما والتي قد تؤثر على مبالغ الموجودات وا
إن النتائج الحقیقیة من  أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصاریف خالل فترة ھذه البیانات المالیة.

 اجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.المحتمل أن تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الن
 
تم تصنیفھا على  والتي ،نیراخدمات الدعم والمشاریع المختلفة أل ھي المصاریف الناتجة عن لتوزیع الوظیفي للمصاریف:ا

یتم  .واتبالر المشاریع وخدمات الدعم بناًء علىأساس وظیفي، كما ویوجد بعض المصاریف اإلداریة التي تم توزیعھا على 
المكاتب، فضال  صاریفوم سیاراتال ومصاریفتطبیق ھذا األساس بشكل مستمر. وتشمل المصروفات المخصصة االستھالك 

 الرواتب.اإلضافیة التي تخصص على أساس  المنافععن 
 

أو مقیدة بشكل دائم مقیدة أو مقیدة بشكل مؤقت غیر تسجل التبرعات غیر المشروطة عند استالمھا كتبرعات الدعم واالیرادات: 
 .بناًء على وجود أو/و طبیعة قیود الجھة المانحة

 
 المقید دائما في طبیعتھأو  لغرضیتم تسجیل جمیع الدعم واالیرادات المقیدة من قبل المانح كزیادة في صافي الموجودات المقیدة 

قت المحدد للتقیید أو تم انھاء الغرض من التقیید) یتم وذلك اعتماداً على طبیعة التقیید. عندما ینتھي التقیید (أي عندما ینتھي الو
إلى صافي الموجودات غیر المقیدة، وتظھر في بیانات األنشطة كصافي الموجودات  لغرضترحیل صافي الموجودات المقیدة 

أو الشروط  حقق الشرطالمحررة من التقیید. كما أنھ ال یتم تسجیل التبرعات المشروطة كدعم حتى یكون ھناك احتمالیة لت
 الخاصة بھا.
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 (یتبع) طبیعة األنشطة والسیاسات المحاسبیة المتبعة .1 إیضاح

 
المؤسسات الربحیة من المواد من الطبیة وغیرھا  مستحضراتال أنیرا لمستت :الھدایا ومصاریف المنح العینیة -التبرعات العینیة

 المنظمات الخیریة.ومستشفیات والعیادات على التوزیعھا إیصالھا وعلى تعمل ل ة وتقوم بشحنھا الى الشرق االوسطوغیر الربحی
 كما یتم تسجیل المعدات واللوازم المستلمة من قبل المكاتب المیدانیة كمصاریف ودعم.

 
القادمة والتصرف في البنود  االستخدامفي الظروف التي یكون فیھا ألنیرا القدرة الكافیة على االعتراف باإلیرادات العینیة یتم 

االعتراف بالتبرعات العینیة یقتصر على الظروف التي تأخذ انیرا فیھا حیازة بناءة من  .وفقا للقوانین المدونة من التبرعات
 .العینیة وتكون ھي المستفیدة من التبرع بدال من أن تكون وكیل أو وسیط التبرعات

 
من الجھات  (FDA) األدویة والغذاء االمریكیة ادارة حصلت مؤسسة انیرا على موافقة للمستحضرات الصیدالنیة من قبل

أو المناطق التي حدثت فیھا كوارث. استنتجت ادارة المؤسسة أن المناطق الجغرافیة لھذه  تحت التنمیة المانحة لتوزیعھا في الدول
ي لتحدید القیمة العادلة لألدویة الدول ال تمثل السوق الرئیسي وبالتالي تعتبر مناطق الوالیات المتحدة باعتبارھا السوق الرئیس

المتبرع بھا. السوق الرئیسي ھو السوق الذي من خاللھ یمكن ألنیرا بیع األصل مع أكبر حجم ومستوى نشاط ھذا األصل. یتم 
 للمستحضرات الصیدالنیة حسب معدل (FDA) االدویة والغذاء االمریكیة ادارةتسجیل التبرعات التي تم الموافقة علیھا من قبل 

معترف بھ  دلیل مرجعيالكتاب االحمر ھو عبارة عن في الكتاب األحمر.  رویترزسعر الجملة. كما نشرت من قبل تومسون 
تسجل التبرعات من المعدات واللوازم الطبیة بقیمة الجملة المقدرة بناًء على أدلة أسعار لتسعیر األدویة في الوالیات المتحدة. 

الجملة المناسبة أو غیرھا من مصادر التسعیر على األنترنت حسب مقتضى األمر. یتم تقییم تبرعات المنح العینیة غیر 
النحو المنصوص علیھ من قبل الجھة المانحة، أو في حال المستحضرات الصیدالنیة التي تستلمھا انیرا بقیمة الجملة المقدرة على 

التي تشیر الى معلومات اسعار الجملة في الوالیات  like-kind""عدم وجود تقییم من قبل الجھة المانحة، یتم استخدام منھجیة 
المؤشر البریطاني  نیستخدمو، و أمیریكیرز شركاء الصحة الدولیین ماوھ، تانمانح تانھناك جھالمتحدة لمنتجات مماثلة. 

تستلم انیرا تبرعات ، حیث أنھ یشبھ الكتاب األحمر المنوه الیھ اعاله، ما) كأساس لتقیمھMIMSالشھري للتخصصات الطبیة (
من أجھزة الحاسوب وتراخیص البرامج للمشاركین في البرامج التعلیمیة حیث یتم تقییم المعدات والبرامج من قبل الجھات 

من قبل الجھات تستلم انیرا تبرعات من األحذیة التي ال یتم تزوید المؤسسة بقیمھا . القیمة السوقیة العادلة المانحة بناًء على
 ھذه األحذیة بناًء على محالت التجزئة المختلفة في مناطق المستفیدین. ةالمانحة، وتتحفظ انیرا في تقییم قیم

 
من أجل االستخدامات الخاصة بالمشاریع، في حین أنھ  على المستفیدینھا وزیعتعندما یتم  العینیة التبرعاتمصاریف  قیدیتم  

ً لسیاسات غیر  تبرعات عینیةقدر اإلمكان ویتم قید أي استالمھا من المانحین  المتبعة یتم توزیع ھذه المواد فورأنیرا  ووفقا
ً لسعر الجملة والتي تعتقد أن ھذا  السعر ھو األقرب إلى األقل من التكلفة أو موزعة كمخزون. تقوم أنیرا بتقییم المخزون وفقا

 .صافي القیمة الممكن تحقیقھا
 

) c) (3( 501واالتحادیة تحت قسم احكام نظام التشغیل  الحكومات المحلیةمؤسسة انیرا معفاة من ضریبة دخل ضرائب الدخل: 
علقة بدخل األعمال الذي لیس لھ عالقة من قانون االیرادات الداخلیة. ومع ذلك، فإن مؤسسة انیرا تخضع لضرائب الدخل المت

بدفع مبلغ  انیرا قامت. )Internal Revenue Service( بطبیعة عملھا على النحو المحدد من قبل دائرة االیرادات الداخلیة
و  2020یار أ 31على الدخل الذي لیس لھ عالقة بطبیعة عملھا خالل السنوات المنتھیة في  كضریبة دخل 6,264$و  $5,644

، ألغت دائرة االیرادات الداخلیة الضریبة التي تخص مزایا النقل. اعترفت أنیرا 2020خالل السنة المالیة ، على التوالي 2019
یتم تخصیص ایة مخصصات لضریبة الدخل  ولم ،2020أیار  31كما في  9,907$بسداد المصاریف وسجلت ذمم مدینة بقیمة 

 في البیانات المالیة المرفقة.
  

یرا معیار المحاسبة في محاسبة ضرائب الدخل غیر المؤكدة. بموجب ھذا المعیار، من الممكن النیرا ان تعترف بفائدة تتبع ان
الضریبة في حالة الضریبة غیر المؤكدة فقط اذا كان من األرجح استمرار فحص حالة الضریبة عن طریق سلطة الضریبة 

ا الضریبیة المدرجة في البیانات المالیة لمثل ھذه الحاالت تقاس على أساس اكبر فائدة استناداً الى المزایا التقنیة للحالة. إن المزای
محاسبة الضرائب غیر  الذي یخص یتناول معیار المحاسبة% من احتمالیة تحققھا عند تسویتھا في النھایة. 50بنسبة اكبر من 

 ات على ضرائب الدخل والمحاسبة في الضرائب المرحلیة.االستبعاد (الغاء التحقق) والتصنیف والفوائد والغرامالمؤكدة ایضاً 
 

قامت ادارة انیرا بتقییم حاالت الضریبة واستنتجت ان انیرا لم تتخذ أي حاالت ضریبیة غیر مؤكدة تتطلب التعدیل على البیانات 
سلطات الفیدرالیة االمریكیة و قبلالمالیة لالمتثال ألحكام ھذه التوصیة. في العموم، لم تخضع انیرا لفحوصات ضریبة الدخل من 

 .2016الضریبة المحلیة أو الدولیة للسنوات قبل 
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 (یتبع) طبیعة األنشطة والسیاسات المحاسبیة المتبعة .1 إیضاح

 
المودع في من الموجوداتاالجنبیة (باستثناء النقد  $3,565,946و  $7,372,572 تمتلك انیرا ما یقاربالموجودات االجنبیة: 

  .على التوالي 2019و  2020ایار  31كما في  )ةجنبیاالالبنوك 
 

. لم یكن 2020عنھا سابقًا لتتماشى مع العرض التقدیمي لعام  المعلن 2019 عام تم إعادة تصنیف بعض مبالغ إعادة التصنیف:
 .الموجوداتصافي  أوالمعلن عنھ سابقًا  في صافي الموجوداتإلعادة التصنیف أي تأثیر على التغیر

 
ر المحاسبة المحدثة ا) معیFASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة (2018في حزیران  ة :یریحات المحاسبالتص

(ASU)  توضیح النطاق والتوجیھ المحاسبي للتبرعات )958(موضوع ھادفة للربح الغیر  المؤسسات، 08-2018رقم :
صف المنح والعقود المشابھة مع مزودي الموارد (اما المستلمة والمقدمة، والذي یقدم ارشادات وتوجیھات اضافیة حول و

یوضح ایضا ھذا المعیار االرشادات  معامالت التبادل او التبرعات)، وكذلك التمییز بین التبرعات المشروطة وغیر المشروطة. 
ي المستفیدة من من قبل مؤسسات أخرى غیر ھادفة للربح لتحدید وحساب المساھمات المقدمة. عنما تكون انیرا ھ المستخدمة

 .  2019كانون الثاني  1الموارد یسري ھذا المعیار على المساھمات المستلمة للسنة المالیة التي تبدأ في 
 

بناًء على . 2020ر أیا 31في  المالیة المنتھیةللسنة  (ASU)ما تكون انیرا ھي المستفیدة من الموارد، یتم اعتماد المعیاردعن
ً لمنح المستلمة، یتوافق توقیت ومقدار اإلیرادات المعترف بھا سابقلمساھماتھا وا أنیرامراجعة  مع كیفیة االعتراف باإلیرادات  ا

 أي تأثیر على بیانات المركز المالي أو بیانات األنشطة. لتبني المعیاربموجب المعیار الجدید. لم یكن 
 

تقوم انیرا  .2020 حزیران 1للسنة المالیة التي تبدأ في ما تكون انیرا ھي المزودة للموارد یصبح المعیار ساري بالنسبة نداما ع
 حالیا بتقییم أثر التحدیث على البیانات المالیة.

 
 ،02-2016رقم ) ASUالمحاسبة المحدثة ( عیار) مFASBأصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة ( ،2016 شباطفي 

ھذا المعیار  یطلبو ، اإلیجارات.840جیر في الموضوع التأ ھذا المعیار توجیھاتیلغي  حیث). 842(الموضوع  االیجارات
أصول والتزامات التأجیر على المیزانیة العمومیة لجمیع عقود اإلیجار مع فترات أطول من بالعتراف ا من المستأجرین الجدید

ات في قائمة المصروفبؤثر على نمط االعتراف یمالیة أو تشغیلیة، مع تصنیف  الىشھرا. سیتم تصنیف عقود اإلیجار  12
 خالل مرحلیة، بما في ذلك فترات 2021 كانون األول 15الدخل. المعیار الجدید ساري المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ بعد 

 على البیانات المالیة.المنتظر تقییم أثر تطبیق المعیار الجدید بأنیرا حالیا  تقوم تلك السنوات المالیة.
  

قیاس القیمة  ،13-2018رقم  (ASU)ر المحاسبة المحدثة ا) معیFASBر المحاسبة المالیة (، أصدر مجلس معایی2018ب آفي 
یؤدي ھذا المعیار الى ازالة التغییرات في متطلبات اإلفصاح لقیاس القیمة العادلة.  –: إطار االفصاح )820(الموضوع  العادلة

مستویات ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة وعملیات وتعدیل وإضافة بعض متطلبات اإلفصاح المتعلقة بالتحویالت بین ال
وتوقیت التصفیة لالستثمارات المحتفظ بھا على صافي  الثالثالتقییم وعرض االرباح / الخسائر غیر المحققة لقیاسات المستوى 

ر بھا الول مرة باستثناء قیمة االصول. یجب تطبیق ھذا المعیار بشكل عام على أساس رجعي في السنة التي یتم تطبیق ھذا المعیا
 13-2018رقم  (ASU)ر المحاسبة المحدثة امعیوالتي ینبغي تطبیقھا مستقبالً. یعتبر  3یاسات المستوى قبالتغییرات المتعلقة 

كانون االول  15في تلك السنوات المالیة، والتي تبدأ بعد  والفترات المؤقتة یة،لساري المفعول لجمیع الكیانات للسنوات الما
 حالیًا بتقییم تأثیر االعتماد المعیاري للمعیار الجدید على بیاناتھا المالیة.انیرا . وتقوم 2019

 

 
 السیولة. 2 إیضاح

بعض المبالغ غیر المتاحة لالستخدام  التي ال تشملنیرا في تاریخ بیان المركز المالي، أل المالیة الموجوداتیبین الجدول التالي 
 غیر المبالغة أو المفروضة من المانحین في غضون سنة واحدة من تاریخ بیان المركز المالي. تتضمن العام بسبب القیود التعاقدی

 مجلسإذا وافق  استخالصھا یمكن، والتي مجلس االدارة من احتیاطیات في االجلطویل  لالستثمار المخصصة المبالغ المتوفرة
المقیدة من قبل المانحین أو  صافي الموجوداتي سبق اعتمادھا من بالغ التأن المبالرغم من ذلك، اإلدارة على ھذا اإلجراء. 

لم تطرح على أنھا غیر ومجلس اإلدارة للنفقات العامة خالل سنة واحدة من تاریخ بیان المركز المالي من  المقیدةاالحتیاطیات 
 أیار: 31كما في  على النحو التالي لالستخدام متاحة
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 (یتبع)السیولة . 2 إیضاح

 

  
0202   2019  

 الموجودات المالیة، نھایة السنة
 

    
 $ 16,023,483 $ 13,503,558  النقد والنقد المعادل

  -  41,464  استثمارات قصیرة األجل
  42,423  943,009  استثمارات طویلة االجل

 الذمم المدینة
 

219,739  222,974  
 المنح والتبرعات المدینة

 
913,762  733,354  

  17,022,234  15,621,532  ع الموجودات المالیة، نھایة السنةمجمو
      

      تخفیض: المبالغ غیر المتاحة للنفقات العامة خالل سنة واحدة:
      القیود التعاقدیة او التي تفرضھا الجھات المانحة:

  (4,479,372)  (4,438,858)  المنح المؤجلة
  (2,135,500)  (2,377,790)  المقیدة لھدف من قبل المانحین

  -  (136,992)  المؤجل المقید من قبل المانحین تبدیل العمالتربح 
  (103,703)  (103,703)  المقیدة دائما في طبیعتھا من قبل المانحین

  (57,624)  (58,923)  النقد والنقد المعادل المحتفظ بھ كأمانة 
      المقیدة لغرض معین:

  (2,500,000)  (2,500,000)  نبا لصندوق المخصص والمقید من مجلس االدارةمبالغ وضعت جا
  (465,493)  (624,836)  من مجلس االدارة الوقفصندوق 

  (250,000)  (225,657)  صندوق التاھب للكوارث
  (958,408)  (1,012,838)  مبالغ وضعت جانبا لمنافع تعویض نھایة الخدمة

  (243,960)  (265,574)  تحقةالتزام لإلجازات المس
الموجودات المالیة المتاحة لمقابلة النقد الالزم للمصاریف العامة خالل سنة 

 واحدة
 

 
3,876,361 $ 

 
5,828,174 

 
$ 

 
 
المقیدة. ونظرا ألن القیود التي تفرضھا الجھات المانحة تتطلب موارد الستخدامھا بطریقة  التبرعاتأنیرا دعما كبیرا من  تتلقى

أن تحتفظ بموارد كافیة للوفاء بتلك المسؤولیات تجاه مانحیھا. وبالتالي، قد ال تكون  انیرامعینة أو في فترة مقبلة، یجب على 
المالیة متاحة للنفقات العامة خالل سنة واحدة. وكجزء من إدارة السیولة في أنیرا، لدیھا سیاسة لتنظیم موجوداتھا  الموجودات

. وباإلضافة إلى ذلك، تستثمر أنیرا مبالغ االخرىتحقة على مصروفاتھا العامة وخصومھا والتزاماتھا المالیة عندما تكون مس
صندوق للمن الوصایا التي تم استالمھا  الیة قصیرة األجل. ویعین المجلس جزءً نقدیة تتجاوز االحتیاجات الیومیة في األدوات الم

 فيكما  388,033$و 273,239$ تبلغ تي، والوالتأھب للكوارث قفالووصنادیق  االدارةمن قبل مجلس  والمقید المخصص
 االدارةھو صندوق تم تأسیسھ من قبل مجلس  االحتیاطيعلى التوالي. ھذا  2019و  2020 یارأ 31المنتھیة في  السنوات
نموذجیة  مالیةیة أو دورة منھ في حالة الحاجة المالیة الناتجة عن أحداث مخططة أو غیر متوقعة خارج العملیات العاد لالستفادة

لتحویل الموجودات المالیة إلى نقد أو تسویة مطلوبات مالیة. وفي حالة وجود حاجة غیر متوقعة للسیولة، قد تستفید أنیرا أیضا 
 .750,000$من خط ائتمان بقیمة 
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 . النقد والنقد المعادل واالستثمارات3 إیضاح

 
مع تصنیف لالستثمارات. یمثل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق أو المساعدة في ، للنقد والنقد المعادلفیما یلي ملخص 

ً یوم 90حسابات الودائع المصرفیة والصنادیق المشتركة بسیولة  أو أقل. االستثمارات قصیرة األجل لھا تاریخ استحقاق أصلي  ا
ً یوم 90یزید عن   ة األجل لھا تاریخ استحقاق أصلي یزید عن عام واحد.ولكن أقل أو یساوي سنة واحدة. االستثمارات طویل ا

 
 :2019و  2020 أیار 31النقد والنقد المعادل واالستثمارات كما في 

  
2020  2019  

 :النقد والنقد المعادل
 

    
 $ 8,667,829 $ 8,512,605  الودائع البنكیة

  7,355,654  4,990,953  شھادات إیداع بنكیة
  16,023,483  13,503,558  قد المعادلالنقد والنمجموع 

      
      استثمارات قصیرة األجل:

  -  30,365  األوراق المالیة في الخزینة األمریكیة
  -  11,099  األوراق المالیة للشركات

  -  41,464  مجموع االستثمارات قصیرة األجل
      

      استثمارات طویلة األجل:
  -  253,675  ي الخزینة األمریكیةاألوراق المالیة ف

  -  244,746  األوراق المالیة للشركات
  -  41,417  األوراق المالیة للبلدیة

  -  145,076  األوراق المالیة واألسھم الممتازة
  42,423  258,095  األوراق المالیة

  42,423  943,009  مجموع االستثمارات طویلة األجل

  تمجموع االستثمارا
 

984,473  
 

42,423 
 

 $ 16,065,906 $ 14,488,031  مجموع النقد والنقد المعادل واالستثمارات
 

 :2019و  2020أیار  31دخل االستثمارات للسنوات المالیة المنتھیة في 

  
2020  2019  

      
 الفوائد واألرباح

 
190,676 $ 198,857 $ 

  (1,143)  (1,405)  خسائر محققة وغیر محققة
  (334)  (1,381)  عموالت على رسوم االستثمار

 $ 197,380 $ 187,890  مجموع دخل االستثمارات، بالصافي
 

. ال 2020أیار  31تم التصریح عنھ كحسابات مستحقة القبض في  3,478 $على مبلغ  190,676 $یشمل دخل الفوائد البالغ 
 .2020أیار  31توجد فوائد مستحقة القبض كما في 
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 المدینة والتبرعات .  المنح4 إیضاح

 ایار مما یلي: 31المدینة كما في  والتبرعات تتألف المنح
    2020   

  
 المجموع  التبرعات  المنح

 المنظمات الدولیة
 

186,090 $ - $ $   186,090 
 اخرىتبرعات تبرعات فردیة و

 
8,607  719,065  727,672 

 المجموع          
 

194,697 $ 719,065 $ $   913,762 
 

    2019   

  
 المجموع  التبرعات  المنح

 المنظمات الدولیة
 

120,510 $ 8,605 $ $   129,115 
 اخرىتبرعات تبرعات فردیة و

 
-  604,239  604,239 

 المجموع          
 

120,510 $ 612,844 $ $   733,354 
 

 .2019و  2020ار أی 31كما في  $0كان رصید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
 

 . الممتلكات والمعدات5 إیضاح
 ایار مما یلي: 31تتألف الممتلكات والمعدات كما في 

   
2020  2019  

 السیارات
  

243,243 $ 261,279 $ 
 األثاث والمعدات المكتبیة

  
150,397  190,671  

  250,991  199,100   معدات وتصمیم الحاسوب
 االلكترونيتصمیم الموقع 

  
67,900  67,900  

  770,841  660,640   مجموع جزئي         
  (616,408)  (518,860)   تنزیل االستھالك المتراكم

 المجموع          
  

141,780 $ 154,433 $ 
 

صافي  قد بلغ، على التوالي. و2019و  2020ایار  31للسنوات المنتھیة في  $88,515و  $82,872 بلغ مصروف االستھالك
، على التوالي وقد تم تحمیلھا على 2019و  2020ایار  31كما في $ 96,561و $ 78,825 للممتلكات والمعداتالقیمة الدفتریة 

 المكاتب المیدانیة االجنبیة.
 

 مستحقات موظفین أخرى. 6 إیضاح
 ایار مما یلي: 31كما في مستحقات الموظفین األخرى تتألف 

   
2020  2019  

 أة نھایة الخدمة المستحقة*مكاف
  

915,661 $ 873,983 $ 
 االجازات المستحقة

  
265,574  243,960  

  84,425  97,177   منافع أخرى
 المجموع          

  
1,278,412 $ 1,202,368 $ 
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 (یتبع) مستحقات موظفین أخرى. 6 إیضاح

 
نھایة  كل موظفیتقاضى حیث  الموظفین تقاعدعند غزة ولبنان یفرض القانون المعمول بھ في القدس والضفة الغربیة وقطاع * 

الموظفین على أساس شھر واحد من معدل راتب الموظف في نھایة الخدمة مضروباً بعدد  مستحقاتخدمة محددة. یتم احتساب 
 على التوالي. 2019و  2020ایار  31كما في $ 873,893و $ 915,661نھایة الخدمة  مستحقاتبلغ رصید سنوات الخدمة. 

 ایار  31والتي شملت مع النقد والنقد المعادل كما في  شھادات إیداع بنكیةمن  $ 873,893$ و 915,661وقد تم تمویل مبلغ  
  على التوالي. 2019و  2020

 
 تمستحقا$، على التوالي من 2,303,823و $ 111,538 مبلغتم دفع  2019و  2020ایار  31خالل السنوات المنتھیة في 

 الموظفین.
 

 المنح المؤجلة .7 إیضاح
 ایار مما یلي: 31تتألف المنح المؤجلة كما في 

   
2020  2019  

 $ 2,381,399 $ 2,614,299   المنظمات الدولیة
  1,370,925  1,458,142   الحكومة االمریكیة

  727,048  366,417   واالفرادالمؤسسات 
 المجموع         

  
4,438,858 $ 4,479,372 $ 

 
 عینیةالتبرعات ال. 8 إیضاح

$ كتبرعات عینیة 30,850,680و $ 84,820,650مبلغ انیرا  سجلت، 2019و  2020ایار  31خالل السنوات المنتھیة في 
الطبیة التبرعات $ كمصاریف منح عینیة، على التوالي، والتي تشمل الخدمات الصحیة و28,596,288و $ 81,770,054ومبلغ 

بالتبرعات العینة عند استالمھا من قبل مخازن انیرا. ویتم االعتراف بالمصاریف العینیة عندما  یتم االعترافاألنشطة. في بیانات 
 ، على التوالي.2019و  2020ایار  31كما في  $ 2,984,763و $ 5,752,968یتم توزیع البضاعة. كما بلغ رصید المخزون 

 یقع كل المخزون في مكاتب میدانیة اجنبیة.
 

و  2020ایار  31كما في  735,332$و  92,561$بلغ رصید المخزون من البضاعة العینیة التي لم یتم تخلیصھا جمركیا 
جرد المخزون بعد فحصھ وال یتم جرد المخزون الذي تم رفضھ خالل عملیة التخلیص سیاسة انیرا تعتمد  لي.، على التوا2019

 الجمركي. 
 

 . خطة التقاعد9 إیضاح
(ب) اعتبارا من  403. انھت انیرا الخطة 2017كانون الثاني  1(ك) اعتبارا من  401(أ) الى خطة  401ا خطتھا حولت انیر

(ك) كافة موظفین المقر الرئیسي النیرا. تقدم انیرا مساھماتھا في ھذه الخطة حتى  401. تغطي الخطة 2016كانون االول  31
$ للسنوات 184,625و $ 183,908. بلغ مصروف خطة التقاعد األمریكیة بالحدود القانونیة المحددة من قبل مصلحة الضرائ

 ، على التوالي.2019و  2020ایار  31المنتھیة في 
 

(ب) لبعض أعضاء اإلدارة لتأجیل جزء محدود من تعویضاتھم على أساس  457، وضعت أنیرا خطة 2017وفي كانون الثاني 
ساھمة في ھذه الخطة حتى الحدود القانونیة التي تحددھا مصلحة الضرائب ما قبل الضریبة. یمكن للموظفین المؤھلین الم

 و 57,239$ بلغت قیمة األصول المحتفظ بھا وخصوم التعویض المؤجلةفي ھذه الخطة.  العملاألمریكیة. وال یساھم صاحب 
 على التوالي. 2019و  2020ایار  31كما في  $37,363

 
 
 
 
 



 المؤسسة االمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى
 

 ایضاحات حول البیانات المالیة

16 
 

 
 مخصصاتال. 10 إیضاح

والتي تخضع الى التدقیق المالي واالمتثال من قبل  ة انیرا في عدد من برامج منح مساعدة الحكومة الفیدرالیةتشارك مؤسس
للتكالیف المحتملة المشكوك بھا التي قد تنجم عن عملیة التدقیق. مخصصات الوكاالت الفیدرالیة أو ممثلیھم. على ھذا النحو، ھناك 

 یة قد تنتج عن عملیة التدقیق.ان االدارة ال تتوقع أي تعدیالت جوھر
 

. في رأي ادارة انیرا، لن یكون لھذه الدعوى اي تأثیر كبیر على ، تم رفع دعوى ضد أنیرا في محكمة اجنبیة2019في عام 
 الوضع المالي النیرا او نشاطاتھا.

 
  ینمن المانحصافي الموجودات المقیدة . 11 إیضاح

 كما یلي: 2020لسنة  المانحین من التغیرات في صافي الموجودات المقیدة

 

 
  

  
 

 

 
 
المحررة من 

 التقید

  

 
 

 الرصید 
ایار  31

2019  

 
 

 المخصصات

  
 

 االضافات

 الرصید 
ایار  31

2020 
            :الموجودات المقیدة لھدف

 $ 10,977 $ - $ 31,540 $ (30,436) $ 9,873  مجتمع أو موقع محدد
 تطویر االقتصاد والمجتمع

 
1,237,315  (353,990)  759,272  (688,699)  953,898  

 التعلیم
 

849,898  
349,000  1,206,774 

 
(1,295,563)  1,110,109  

 الطبیة التبرعات الخدمات الصحیة و
 

38,414  
35,426  442,500 

 
(213,534)  302,806  

  
2,135,500  -  2,440,086  (2,197,796)  2,377,790  

 الموجودات دائمة التقیید بطبیعتھا:            
 

  
        

 مجتمع أو موقع محدد
 

103,703  
-  -  -  103,703  

  
103,703  -  -  -  103,703  

    المجموع                  
 

2,239,203 $ - $ 2,440,086 $ (2,197,796) $ 2,481,493 $ 

 
 كما یلي: 2019لسنة مانحین من الالتغیرات في صافي الموجودات المقیدة 

 

 
  

  
 

 

 
 
المحررة من 

 التقید

  

 
 

 الرصید 
ایار  31

2018  

 
 

 المخصصات

  
 

 االضافات

 الرصید 
ایار  31

2019 
            :الموجودات المقیدة لھدف

 $ 9,873 $ 1,988 $ 72,175 $ (189,939) $ 125,649  مجتمع أو موقع محدد
 معتطویر االقتصاد والمجت

 
456,284  213,337  889,190  (321,496)  1,237,315  

 التعلیم
 

604,329  
-  733,613 

 
(488,044)  849,898  

 الطبیة التبرعات الخدمات الصحیة و
 

339,381  
(23,398)  467,627 

 
(745,196)  38,414  

  
1,525,643  -  2,162,605  (1,552,748)  2,135,500  

 جودات دائمة التقیید بطبیعتھا:المو            
 

  
        

 مجتمع أو موقع محدد
 

103,703  
-  -  -  103,703  

  
103,703  -  -  -  103,703  

            
    المجموع      

 
1,629,346 $ - $ 2,162,605 $ (1,552,748) $ 2,239,203 $ 
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 بع)(یت من المانحین. صافي الموجودات المقیدة 11 إیضاح

 
برامج التي تعمل في مواقع محددة على النحو المسموح بھ للتقید أو النقل التمویل لدعم المشاریع ضمن فئات  المخصصاتوتمثل 

 .من قبل الجھات المانحة
 

  االلتزامات.  12 إیضاح
، جددت أنیرا  2019 حزیران 1. واعتباًرا من 2010 نیسان 1دخلت أنیرا في عقد إیجار لمكتب المقر الرئیسي اعتباًرا من تاریخ 

. وتخضع مدفوعات اإلیجار لزیادة سنویة في اإلیجار األساسي وحصة 2031 كانون الثانيعقد اإلیجار المذكور أعاله حتى 
نسبیة من مصروفات التشغیل والضرائب العقاریة التي تزید عن سنة األساس للعقد. یتم استئجار مواقع المكاتب األخرى في 

 ساس سنوي.الخارج على أ
 

 كما یلي: 2020ر ایا 31كما في  طویلة األجل ان الحد االدنى من دفعات االیجار المستقبلیة بموجب االتفاقیات
 ر:ایا 31 في السنة المنتھیة

  
  

2021   222,466 $ 
2022   228,055  
2023   233,752  
2024   239,558  
2025   245,581  

  1,512,914   بعد ذلك
 مجموعال         

  
2,682,326 $ 

 
، على 2019و  2020ایار  31$ للسنوات المنتھیة في 730,355و $ 520,084 ر لكل مكاتب أنیرابلغت مصاریف االیجا

 التوالي.
 

 . قیاس القیمة العادلة 13 إیضاح
المدخالت المستخدمة في قیاس  ) التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على تقییمFASBمجلس معاییر المحاسبة المالیة (حدد 

القیمة العادلة. یطبق ھذا الموضوع على جمیع الموجودات والمطلوبات التي تم قیاسھا وذكرھا على اساس القیمة العادلة. ویحدد 
ھذا الموضوع اطار لقیاس القیمة العادلة حسب المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا والتسلسل الھرمي لمدى جودة ومصداقیة 

معلومات في تحدید القیمة العادلة. یتطلب ھذا الموضوع تصنیف وتوضیح الموجودات والمطلوبات التي تم قیاسھا باستخدام ال
 القیمة العادلة حسب المستویات الثالث التالیة:

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

 من قبل بیانات السوق. مدعمةة الرصد او غیر قابلة الرصد لدخالت السوق قابم :الثانيالمستوى 

 بیانات السوق. من قبل مدعمةغیر ومدخالت السوق غیر قابلة الرصد  :الثالثالمستوى 

نیف لتحدید المستوى المالئم تقوم انیرا بتحلیل مفصل للموجودات والمطلوبات الخاضعة لموضوع قیاس القیمة العادلة. یتم تص
لم یتم  جمیع الموجودات والمطلوبات التي تعتمد على المدخالت غیر قابلة الرصد حسب المستوى الثالث في كل فترة مالیة.

  .2020ایار  31تصنیف أي موجودات تعتمد على المدخالت غیر قابلة الرصد حسب المستوى الثالث كما في 
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 (یتبع) .  قیاس القیمة العادلة13 إیضاح

 
التالي ارصدة الموجودات والمطلوبات والتي تم قیاسھا كقیم عادلة على اساس دوري من خالل المستویات في ل الجدول یمث

 :2020ایار  31التسلسل الھرمي كما في 

 

 
   

 

 
 

 المجموع المستوى الثاني  المستوى االول 
 :الموجودات المالیة

 
      

 :شملت مع النقد والنقد المعادل
 

   
 

  
 شھادات إیداع بنكیة

 
4,990,953 $ - $ 4,990,953 $ 

        
        استثمارات قصیرة األجل:

  30,365  -  30,365  األوراق المالیة في الخزینة األمریكیة
  11,099  -  11,099  األوراق المالیة للشركات

 $ 41,464 $ - $ 41,464  مجموع االستثمارات قصیرة األجل
        

        استثمارات طویلة األجل:
  253,675  -  253,675  األوراق المالیة في الخزینة األمریكیة

  244,746  -  244,746  األوراق المالیة للشركات
  41,417  -  41,417  األوراق المالیة للبلدیة

  145,076  -  145,076  األوراق المالیة واألسھم الممتازة
  258,095  -  258,095  األوراق المالیة

  943,009  -  943,009  مجموع االستثمارات طویلة األجل

 $ 5,975,426 $ - $ 5,975,426  مجموع الموجودات المالیة

        
        المطلوبات المالیة:

        شملت مع المنافع المستحقة:
 $ 57,239 $ 57,239 $ -  التعویضات المؤجلة
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 (یتبع) .  قیاس القیمة العادلة13 إیضاح

 
التالي ارصدة الموجودات والمطلوبات والتي تم قیاسھا كقیم عادلة على اساس دوري من خالل المستویات في یمثل الجدول 

 :2019ایار  31التسلسل الھرمي كما في 

 

 
   

 

 
 

 المجموع المستوى الثاني  المستوى االول 
 :الموجودات المالیة

 
      

 :شملت مع النقد والنقد المعادل
 

   
 

  
 شھادات إیداع بنكیة

 
7,355,654 $ - $ 7,355,654 $ 

        
        استثمارات طویلة األجل:

  42,423  -  42,423  األوراق المالیة
 $ 7,398,077 $ - $ 7,398,077  مجموع الموجودات المالیة

        
        المطلوبات المالیة:

        شملت مع المنافع المستحقة:
 $ 37,363 $ 37,363 $ -  التعویضات المؤجلة

 
النیرا حددت بناًء على األسعار المدرجة في األسواق النشطة حسب  لشھادات االیداع البنكیة والتمویل المشتركان القیمة العادلة 
 المستوى األول.

 
ول. ومع ذلك، فإن االفھي غیر مؤھلة لتصنیف المستوى  في سوق مفتوحة وبالتاليالمؤجلة  اتیتم تداول مطلوبات التعویضلم 

وبناء على ھذه المعلومات القابلة  ةالمؤجل اتالقیمة العادلة مستمدة من القیمة العادلة للموجودات ذات الصلة في خطة التعویض
 .2للمقارنة یتم تصنیفھا كبند من المستوى 

 
 األحداث الالحقة. 14 إیضاح
 2020أیلول  2تاریخ من أجل معرفة إذا كان ھناك أي إیضاحات یجب اإلفصاح عنھا حتى  تقییم األحداث الالحقةب أنیرا قامت

 والذي یعتبر تاریخ إصدار البیانات المالیة.
 

وفي ، "حالة طوارئ عالمیة للصحة العامة"، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس كورونا 2020 كانون الثاني 30في 
 كورونا مثل وضعإجراءات حول العالم للمساعدة في التخفیف من انتشار فیروس  وتم اتخاذ، أعلن أنھ وباء. 2020 آذار 10

، والحجر الصحي في مناطق معینة، واإلغالق القسري ألنواع معینة من األماكن العامة والشركات. كان رعلى السف اً قیود
للتخفیف منھ، ومن المتوقع أن یستمر، إحداث تأثیر سلبي على االقتصادات واألسواق لفیروس كورونا واإلجراءات المتخذة 

. تراقب اإلدارة باستمرار التأثیر المحتمل من الوباء على أنیراالمالیة، بما في ذلك المنطقة الجغرافیة والقطاعات التي تعمل فیھا 
ؤثر بشكل كبیر على المركز المالي یس فیروس كورونام تحدید أن . ستقوم اإلدارة بمراجعة وتعدیل النفقات المخططة إذا تأنیرا

 أنیرا.وأنشطة 
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 (یتبع)األحداث الالحقة . 14 إیضاح

 
بیروت في لبنان. كان االنفجار الثاني أحد أكبر التفجیرات غیر النوویة في  أ، وقع انفجاران كبیران في مرف2020آب  4في 

امكانیة  تنفد بسرعة مع عدم توفركانت المصابین بجروح خطیرة، واإلمدادات الطبیة ة بملیئكانت غرف الطوارئ  التاریخ.
إعادة التخزین. تم تدمیر جزء كبیر من المدینة، مما ترك العائالت غیر قادرة على العودة إلى دیارھا في وسط الوباء واألزمة 

ً باھظة الثمن ھي حالی فإن الشحنات الجویة ،ألن المیناء غیر صالح للعمل راً المالیة. نظ الطریقة الوحیدة إلدخال اإلغاثة  ا
ً موظف 60اإلنسانیة إلى البالد. یعمل لدى أنیرا  في لبنان یساعدون في إعادة البناء بعد ھذه المأساة من خالل االستجابة لحالة ا

واألفراد. جمعت أنیرا أكثر من  من الحكومات والمنظمات الدولیة والمؤسسات والشركاتذات قیمة الطوارئ بمساعدة متزایدة و
ملیون دوالر من المساھمات غیر النقدیة لألدویة واإلمدادات التي تم  12ملیون دوالر لدعم جھود اإلغاثة ھذه، بما في ذلك  15

ما . لم تكن األضرار التي لحقت بمكاتب وشحنات أنیرا المنتظرة في المیناء وقت التفجیرات مادیة، م2020 آب 24تسلیمھا في 
 .سمح ألنیرا بمواصلة االستجابة بسرعة لالحتیاجات القصوى للشعب في لبنان
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