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صفحةالقائمة 

 3-1  تقریر مدقق الحسابات المستقل 

 4 "أ" 2019 األولكانون  31 للسنة المالیة المنتھیة في اإلیرادات والنفقات قائمة 

  10-5  اإلیرادات والنفقاتقائمة إیضاحات حول 
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  تقریر مدقق الحسابات المستقل
  

  وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمینالسادة/ رئیس 
  ھیئة تشجیع االستثمار الفلسطینیة

   فلسطین –رام هللا 
  

  تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 
  

  الرأي 
المبینة في الصفحات لھیئة تشجیع االستثمار الفلسطینیة المرفقة  اإلیرادات والنفقاتلقد قمنا بتدقیق قائمة 

اإلیرادات ، واإلیضاحات حول قائمة 2019كانون األول  31لمنتھیة في ، للسنة المالیة ا10 إلى رقم 4من 
  ، بما في ذلك ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة.والنفقات

 
من قبل الھیئة للسنة االیرادات والنفقات في رأینا، فإن القائمة المرفقة تعبر بصورة حقیقیة وعادلة عن 

كما تم وصفھ في اإلیضاح االیرادات والنفقات قید  ألساسقا وف 2019كانون أول  31المالیة المنتھیة في 
  ). 2رقم (

  
  أساس الرأي

لیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة أشمل ؤولقد قمنا بالتدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مس
  لیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر.ؤوضمن فقرة مس

   
حن مستقلون عن الھیئة وفقاً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس المھنة، ن

وھو ما یتفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي الحسابات 
لمالیة في فلسطین، قیقنا للقوائم االقانونیین الفلسطینیة، جنباً إلى جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتد

  لیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلبات. ؤووقد وفینا مس
  

 ناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأینا.نعتقد أن بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة وم
  

  فقرة توكیدیة 
لإلیرادات  )2وصوف في ایضاح (الم األساس على بیان االیرادات والنفقات إعداد ھي الھیئة سیاسة إن

 االعتراف ویتم استحقاقھ، عند ولیس استالمھ عند باإلیراد االعتراف األساس یتم وبموجب ھذا والنفقات،
 بھا وال یعد ھذا االساس مناسبا لھدف اخر. االلتزام عند نشوء ولیس تسدیدھا بالنفقات عند

  
  لیات اإلدارة عن القوائم المالیةؤومس

لة عن إعداد ھذه القائمة المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للسیاسات المحاسبیة التي تم ؤوسإن اإلدارة م
لیة االحتفاظ بالرقابة ؤوألخرى ذات الصلة، وتشمل ھذه المس) والقوانین ا2وصفھا في اإلیضاح رقم (

صورة عادلة خالیة من ب یرادات والنفقاتقائمة اإلالداخلیة التي تجدھا اإلدارة ضروریة لتمكنھا من إعداد 
  أخطاء جوھریة سواء كانت ناشئة من احتیال أو عن خطأ.
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لة عن تقییم قدرة الھیئة على االستمرار كمنشأة مستمرة، ؤولقوائم المالیة، فإن اإلدارة مسفي إعداد ا
ام على االستمرار وعن استخد الھیئةواإلفصاح حیثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة 

أساس مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفیة الھیئة أو وقف العملیات أو لیس لدیھا أیة 
  بدائل حقیقیة إال القیام بذلك.

  
  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملیة التقاریر المالیة.

  
  مسؤولیة مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة

الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القائمة المالیة مأخوذة ككل خالیة من األخطاء  تتمثل أھدافنا في
الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأینا الفني. إن 

 ً ً بأن التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة  التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضمانا
للتدقیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب 
احتیال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن 

  تؤثر في القرارات االقتصادیة للمستخدمین لھذه القائمة المالیة. 
  

كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني 
  من خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:

  بتحدید مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ونصمم
لرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً وننفذ إجراءات تدقیق ل

لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر من الخطر الناجم 
عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب، كون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو تزویر، أو حذف 

 ، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.مقصود للمعلومات
  بالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم إجراءات

التدقیق المناسبة حسب الظروف، لیس بھدف إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة لدى 
 . ھیئةال

 المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة التقدیرات ومعقولیة المتبعة المحاسبیة السیاسات مالئمة ییمبتق 
 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 

  باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استنادا ألدلة التدقیق التي تم الحصول
د أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة علیھا، فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجو

حول قدرة الھیئة على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم االستخالص بوجود مثل ھذه الحاالت، 
نحن مطالبون بأن نلفت انتباه اإلدارة ضمن تقریرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة 

تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل رأینا. إن  الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت
على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي حسابات، ومع  استخالصنا یعتمد

 مستمرة.  ھیئةذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تجعل الھیئة تتوقف عن االستمرار ك
 بنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم بتقییم العرض العام، و

  المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.
  

لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة بما في ذلك 
  في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا. أي نقاط ضعف ھامة
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  تقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة األخرى 
برأینا أیضا أن الھیئة تحتفظ بسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة، وتتفق من كافة النواحي الجوھریة 

  مع القائمة المالیة المرفقة.
  

العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه 
  المدیر التنفیذي جمال ملحم.

  
  طالل أبوغزالة وشركاه

  251/1997رخصة رقم 
  
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  2020أیلول  27
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 2018 2019 اإلیضاح 

 شیقل جدید شیقل جدید  البیــان
    اإلیرادات 

  3,206,986 3,265,563 (3) وزارة المالیة والتخطیط تمویل
 812,158 -- (4)  تمویل االتحاد االوروبي
  72,766  --   حینتمویالت ممولة من المان

  )110,387(  -- (5)  تحویالت الى الخزینة العامة من تمویل المانحین
  8,663  40,897 (6)  إیرادات الھیئة نتیجة التعامل باالستثمار

  (8,663)  (40,897) (6)  تحویالت الى الخزینة العامة من إیرادات الھیئة
  _________ _________ 

 3,981,433 3,265,563  مجموع اإلیرادات 
  _________ _________ 

    النفقات
 (2,224,858)  (2,346,954) )7( رواتب وملحقاتھا

 (982,037)  (918,609) (7) نفقات تشغیلیة
   _________ _________  

  )3,206,895(  (3,265,563)   إجمالي الرواتب وملحقاتھا والنفقات التشغیلیة
 )812,158( -- (4)  نفقات ممولة من المانحین

  _________ _________ 
 )4,019,053( (3,265,563) (7) مجموع النفقات

  _________ _________ 
 )37,620( --  زیادة اإلیرادات عن النفقات
 34,231 --  نقد في البنوك في أول السنة 

 3,389 --  فروقات عملة
  _________ _________ 

 -- --  لسنة رصید النقد لدى البنك في آخر ا
  ======== ======== 
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  معلومات عامة .1
تثمار  أنشأت جیع االس يھیئة تش طینیة ف ام  الفلس انون  م1998الع ب ق م بموج نة  1رق بشأن  1998لس

  .2015لسنة  4وتعدیالتھ ونظام تشجیع االستثمار رقم تشجیع االستثمار 
تعمل الھیئة على بناء مستقبل أفضل لجمیع الفلسطینیین، وتوفیر خدمات متطورة للمستثمرین المحلیین 
ذة ق الناف ن طری ك ع ة، وذل اص والحكوم اع الخ ین القط ل ب ة التواص ھیل عملی ب، وتس  واألجان
دة  تثمارات جدی ذب اس تثمار وج ة لالس وافز مجزی نح ح االستثماریة الموحدة لخدمات المستثمرین، وم

لبأحدث وسائل الترویج، مما یضمن وجود بیئة استثماریة منافسة في  ین  فلسطین، تعم ي تمك ة ف الھیئ
  االستثمار المحلي واستقطاب االستثمار األجنبي؛ لتحقیق أولویات التنمیة في فلسطین،

االستثمار الفلسطیني رقم  قانون تشجیعرئیسیة وفق  تثالثة مجاالتعمل الھیئة في الوقت الحالي في 
  وتعدیالتھ، وھي: 1998) لسنة 1(

 .توفیر الضمانات للمستثمرین  
 .منح الحوافز للمستثمرین  
 .توفیر المناخ المالئم لالستثمار  

  
  الى:یھدف  تشجیع االستثمار قانونوالجدیر بالذكر ان 

 أسیس الھیئة المسؤولة عن تشجیع وتسھیل االستثمار في فلسطینت 
  للمستثمرین واالستثمارات القائمة في فلسطین. الضماناتتقدیم 
 منح الحوافز للمستثمرین.  
 توفیر المناخ المالئم لتشجیع االستثمار في فلسطین.  
  

ھا وز واً، یرأس ر عض د عش وطني یتولى مجلس إدارة الھیئة مجلس إدارة مكون من أح اد ال ر االقتص ی
ة  ن وزارة المالی ل م ویة ك یط بعض ار ووزارة والتخط یاحة واآلث اد ووزارة الس ووزارة االقتص

ة  ة وأربع وارد الطبیعی ة والم لطة الطاق ي وس م المحل ات ووزارة الحك ا المعلوم االتصاالت وتكنولوجی
  ممثلین عن القطاع الخاص.

  
 تثمار الفلس جیع االس ة تش وظفین ھیئ دد م ً  44طینیة بلغ ع ا ام  موظف ي ع ي  45( 2019ف اً ف موظف

  ).2018 (عام
  ل إدارة ال نفقاتقائمة اإلیرادات والتمت الموافقة على إصدار ةالمالیة بصورتھا النھائیة من قب  ھیئ

  .2020تشرین الثاني  17 بتاریخ
  

 السیاسات المحاسبیة الھامة: .2
  بعاً لألساس النقدي وحسب ما موضح ادناه.التاریخیة وت المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة القوائمتم إعداد 

 النقد والنقد المعادل  
ب  ع تحت الطل ة والودائ ابات الجاری ي الصندوق، الحس د ف ي النق ادل ف یتمثل بند النقد والنقد المع

  لدى البنوك.
 النفقات:  

  في:والمتمثلة دفعھا عند  النفقاتیتم قید 
 الیة والتخطیط كالرواتب واالجور وبدالت والتي تدفع مباشرة من وزارة الم النفقات

 الھیئة.والتي تسجل على مركز تكلفة التنقل ومصاریف الكھرباء 
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 والذي تم  العام للھیئة التي تسدد مباشرة من الھیئة من الحساب البنكي الصفري النفقات
منح سقوف ائتمانیة من وزارة المالیة والتخطیط وفقا للموازنة تغطیتھ من خالل 

من خالل الھیئة بعد ادخالھا على المراقب المالي وتدفع  عام ویعتمدھالكل  دةالمعتم
 النظام المحاسبي على مركز تكلفة الھیئة.

  مخصصة لتنفیذ مشاریع محددة مسبقا من الحسابات البنكیة المقیدة للمانحین والالنفقات
  الھیئة.وتدفع من 

  
 :اإلیرادات  

 :تتمثل إیرادات الھیئة في
 لتغطیة نفقات معتمدة في الموازنة  وزارة المالیة والتخطیط منالھیئة بة عن المدفوع نیا

 المقرة من مجلس الوزراء.
 تمانیة الممنوحة للھیئة والمستخدمة في تغطیة النفقات المعتمدة عند الھیئة.ئالسقوف اال 
  المستلمة والمودعة في حسابات بنكیة مخصصة للمشاریع لدى الھیئةتمویالت المانحین. 

  
  والعینیة:التبرعات النقدیة 

  تسجیل المنح والھبات النقدیة كأیرادات في سنة تحصیلھا وتسجل نفقاتھا عند الدفع  
  یتم قید التبرعات والھبات العینیة في السجالت المحاسبیة ویتم االفصاح عنھا ویتم قید

   .االصول الثابتة في سجالت احصائیة لتسھیل القیام بالجرد السنوي
 ید نفقات المشاریع المنفذة مباشرة من المانحین وبالتعاون مع الھیئة.ال یتم ق 
 

 :إعداد بیان اإلیرادات والنفقات  
تم إعداد بیان اإلیرادات والنفقات من مراكز التكلفة الخاصة بالھیئة والتي تظھر النفقات من 

كال مركزي خالل وزارة المالیة والنفقات من ھیئة تشجیع االستثمار وكذلك اإلیرادات في 
  التكلفة.

  
 :ترجمة العمالت األجنبیة  

 یتم تسجیل البیانات المالیة بالسجالت المحاسبیة بعملة الشیقل الجدید،
  ي ائدة ف رف الس عار الص نة بأس الل الس ة خ العمالت األجنبی تم ب ي ت یتم تسجیل المعامالت الت

  تاریخ إجراء المعامالت.
 جنبیة السائدة في تاریخ القوائم المالیة.بأسعار العمالت األ نقدیتم تحویل أرصدة ال 
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    الفعلي:مقارنة الموازنة المجمعة للفترة مع األنفاق   .3
 یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2019 

 
الموازنة
المجمعة

تمویل
  المتأخرات

مجموع 
  الرصید  اإلنفاق الموازنة

  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید شیقل جدید البیان
          ة التشغیلیةالموازن

 272,780 (2,112,220) 2,385,000--2,385,000  الرواتب واألجور
 106,240 )53,760(  160,000-- 160,000 السفر والمھمات الرسمیة

 250,319 (128,583) 343,91434,988378,902صیانة وإصالحات (نفقات تشغیلیة محددة)
 745,812 (100,467) 846,279 500,006346,273إیجارات

 93,701 (90,254) 176,0807,875183,955 أخرى (تشغیلیة)
 (6,743) (202,743)  196,000-- 196,000بدل تنقل

 8,009 (31,991) 40,000-- 40,000 مكافآت للموظفین
 30,500 -- 30,500-- 30,500 األصول الثابتة

 20,709 (52,010)3,21972,719 69,500مخزون
 _________________ _________ _________ ________ 

 ,327,5211 ,2)028,772( 4,293,355 3,901,000392,355المجموع
الموازنة التطویریة ( برنامج الكادر التجاري)

 447,265 )493,53(5 940,800-- 940,800  أخرى تشغیلیة
_________ _________ _________ _________ _________ 

 447,265 )493,53(5 940,800-- 940,800مجموعال
_________________ _________ _________ ________ 

 1,968,592 (3,265,563) 5,234,155 392,355 4,841,800 المجموع الكلي:
 ================ ======== ======== ======== 

  :2018كانون الثاني  31  .ب
2018 

 
الموازنة
المجمعة

ویلتم
  المتأخرات

مجموع 
  الرصید  اإلنفاق الموازنة

  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید شیقل جدید البیان
          الموازنة التشغیلیة
 454,443 (1,996,796) 2,451,239-- 2,451,239  الرواتب واألجور

 71,241 (79,151) 392150,392 150,000 السفر والمھمات الرسمیة
 191,666 (149,137) 340,803 61,368 279,435صالحات (نفقات تشغیلیة محددة)صیانة وإ
 500,000 (361,932) 861,932 361,932 500,000إیجارات

 266,980 (52,680) 319,660 68,656 251,004 أخرى (تشغیلیة)
 26,072 (191,374) 217,446-- 217,446بدل تنقل

 3,312 (36,688)40,000-- 40,000 مكافآت للموظفین
 10,00010,000-- 10,000 األصول الثابتة

 86,346 (64,481) 150,827 35,482 115,345مخزون
 _________________ _________ _________ ________ 

 1,610,060 (2,932,239) 4,542,299 4,014,469527,830المجموع
الموازنة التطویریة ( برنامج الكادر التجاري)

 - (700) 700- 700صیانة وإصالحات (نفقات تشغیلیة محددة)
 - (273,957) 273,957- 273,957 أخرى تشغیلیة

__________________ _________ _________ _________ 
 - (274,657) 274,657- 274,657المجموع

_________________ _________ _________ ________ 
4,289,126 527,830 4,816,956 (3,206,896) 1,610,060 

================ ======== ======== ========
(برنامج تطویر األسواق تمویل االتحاد األوروبي

      الفلسطینیة)

 - (786,158) 786,158 786,158 أخرى تشغیلیة
 - (1,200) 1,200 1,200أصول ثابتة

 - (24,800)24,800 24,800مخزون
__________________ _________ _________ _________ 

 - (812,158) 812,158- 812,158المجموع
__________________ _________ _________ _________ 

 1,610,060 (4,019,054) 5,629,114 527,830 5,101,284 المجموع الكلي:
 ================ ======== ======== ========
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 :/برنامج تطویر األسواق الفلسطینیةاألوروبينفقات ممولة من االتحاد  .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:

 2019 2018 
 شیقل جدید شیقل جدید 

 786,158 -- أخرى تشغیلیة
 1,200 --  أصول ثابتة

 24,800 -- مخزون
 __________________

 812,158     -- المجموع 
 ================

 التحویالت الى الخزینة العامة من تمویل المانحین : .5
شیقل جدید للخزینة العامة والمتمثلة برصید النقد نھایة  110,387مبلغ تحویل  2018عام تم خالل 

من  شیقل جدید) 72,767(ما یعادل یورو  17,768مبلغشیقل جدید و 37,620العام والبالغ 
  .لصالح الھیئة) یةمشروع الكفاءات االقتصاد(الممول 

 
 الستثمار اایرادات الھیئة نتیجة التعامل ب .6

 8,663خالل العام ( نتیجة التعامل باالستثمارمستثمرین الشیقل جدید من  40,897تم تحصیل مبلغ 
  .)2018شیقل جدید خالل عام 

 
 النفقات: .7

  یتألف ھذا البند مما یلي:
 2019 2018 

 شیقل جدیدشیقل جدید البیـــــان
   :قات الرواتب وملحقاتھانف

 1,996,796 2,112,220الرواتب واألجور
 202,743191,374 بدل تنقل

 36,688 31,991 مكافآت للموظفین
 _________ _________ 

 2,224,858 2,346,954مجموع نفقات الرواتب وملحقاتھا
  _________ _________ 

     تشغیلیة:نفقات 
   رسمیةنفقات السفر والمھمات ال

 78,774 53,260السفر والمھمات الرسمیة الخارجیة
 377 500السفر والمھمات الرسمیة الداخلیة

 _________ _________ 
 79,151 53,760مجموع نفقات السفر والمھمات الرسمیة

  _________ _________ 
   نفقات تشغیلیة محدد

 48,837 64,626میــاه وكھــرباء (عام)
 20,813 5,408وبرق وھاتفبرید 

 748 600(عام) –المحروقات 
 2,140 1,042اشتراكات الصحف والمجالت

 37,181 19,791قرطاسیھ ومطبوعات ولوازم مكتبیة
 10,838 8,267(عام)–مـواد ولوازم استھالكیة

 14,325 13,576صیـانـة وإصــالحـات (عام)
 1,624 2,308خدمات ترجمة وطباعة وتحریر

 700 --استئجار وســـائط نقل
 12,631 2,751(عام) –وسائط نقل 

 -- 10,214 -وسائط نقل –بنزین 
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 2019 2018 
 شیقل جدیدشیقل جدید البیـــــان

 _________ _________ 
 128,583149,837مجموع نفقات تشغیلیة محدد

  _________ _________ 
 100,467361,932 إیجارات

 _________ _________ 
 100,467361,932مجموع اإلیجارات

 _________ _________ 
  نفقات تشغیلیة أخرى

 6,170 8,943الضیافة (بوفیھ الوزارة)
 5,048 3,557ضیافة وفود ونثریة

 4,111 --اشتراكات انترنت ووكاالت
 19,080 18,226 اشتراكات/مؤتمرات/معارض/مھرجانات

 493,5351,060,115 الدراسات والتخطیط واالستشارات
 18,270 59,528 (اعضاء مجلس االدارة)لغیر الموظفین مكافآت

 _________ _________ 
 583,7891,112,794مجموع نفقات تشغیلیة أخرى

  ========  ======== 
   نفقات رأسمالیة

 4,414 3,944اجھزة ومعدات مكتبیة
 6,800 --  األثاث المكتبي

 20,890 24,010  األثاث (عام)
 57,177 24,056 وتوابعھحاسوب 

 1,200 -- أجھزة ومعدات (عام)
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  

 90,481 52,010 مجموع النفقات الرأسمالیة
 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 

 4,019,053 3,265,563إجمالي النفقات
 ======== ======== 

 ذات العالقة: األطراف .8
ذات عالقة، ھذا وقد بلغت  طرافأ الرئیسینوالموظفین  اإلدارةكل من أعضاء مجلس  ھیئةبر العتت

  ذات العالقة كما یلي:  األطرافالتعامالت مع 
 2019 2018 
  شیقل جدید شیقل جدید  

 18,270 59,528مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 109,460 --رواتب اإلدارة العلیا

  44,892  40,030 رجي)ر (داخلي وخامھمات سف
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 التراكمیة:النفقات الرأسمالیة  .9
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 
  أجھزة حاسوب 

 وملحقاتھا
  أثاث 

 المجموع أجھزة ومعدات مركبات ومفروشات
 شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید شیقل جدید 

      التكلفة:
 498,304 50,758 72,000 150,760 224,786 1/1/2019رصید 

 52,010 3,944 -- 24,010 24,056 اإلضافات
 _________ _________ _________ _________ _________ 

 550,314 54,702 72,000 174,770 248,842 31/12/2019رصید 
 ======== ======== ======== ======== ======== 

  
  یلي تم توزیعھا حسب سنة االقتناء: وفیما  .ب

  لتكلفةا  سنة االقتناء
شیقل جدید 

  331,195  2014ما قبل عام 
2014  35,123  
2015  1,397  
2016  290  
2017  39,818  
2018  90,481  
2019  52,010  

  _________ 
  550,314  المجموع

  ======== 
تظھر الممتلكات واآلالت والتجھیزات بالتكلفة عند الشراء أو القیمة العادلة بتاریخ المنح في حال   .ج

 كمنحة. الثابتةحصول على الموجودات تم ال
ویتم اعتبارھا نفقات  كأصول ثابتة في السجالت المحاسبیةالنفقات الرأسمالیة  إثباتلم یتم   .د

 خالل سنة االقتناء. رأسمالیة
 

 القضایا والدعاوي القضائیة: .10
 االدارة بحسب كتاب 2019خالل عام  ال یوجد أي قضایا مرفوعة على الھیئة أو من الھیئة على الغیر

  .2020أیلول   27خ فيالمؤر
  


