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Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 
 يونيو/ حزيران 30اللجنة التنفيذيّة في أثناء اجتماع اعتماده التقرير السنوي و جرى عرض

2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بيان من اللجنة التفيذيّة والمدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي
 

قامت اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي في هذا اليوم بدراسة التقرير السنوي 
واعتماده عن السنة الماليّة الشبكة األورومتوسطيّة لحقوق اإلنسان -لألورومتوسطيّة للحقوق

  .2016ديسمبر/ كانون األوّل  31يناير/ كانون الثاني إلى  1
 

عدَّ التقرير السنوي وفق القانون الدانمركي للبيانات الماليّة الخاّص بالمؤسسات من الفئة )أ( 
ُ
أ

  والمكيّف ليتناسب والظروف الخاصّة بالجمعيّة.

 

 كما في وضع المالي للجمعيّةعن الونزيهة صورة صادقة تقديرنا، تعكس البيانات الماليّة وفي 

يناير/ كانون الثاني إلى  1السنة الماليّة أعمالها عن ولنتائج  2016 ديسمبر/كانون األوّل 31

 .2016 ديسمبر/كانون األوّل 31

 

 ظروفوال شؤون أمينا  ومنصفا  للونعتقد أّن المالحظات التي أبدتها اإلدارة تتضمن استعراضا   

 الُمشار إليها في هذا التقرير.

 
  

 2017يونيو/ حزيران  30كوبنهاغن، 

 

 

 المدير التنفيذي
 

 

 بولسن-مارك شاد

 

 

 اللجنة التنفيذيّة
 
 

 معتزّ الفجيري  نبية حّدوش  ميشال توبيانا

 أمين الصندوق نائب الرّئيس الرّئيس

 

 

 إيسياس بارّينيادا  تولكاترين  أنيتا كينسيليتو
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 مسعود الرمضاني   سوس نيسين  رافاييال بوليني 

 

 

 عثمان إتشي حمدي شقورة  وديع األسمر
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 الحسابات المستقلّ  دقّقتقرير م  

 

الشبكة األورومتوسطيّة لحقوق  -إلى اللجنة التنفيذيّة لألورومتوسطيّة للحقوق
  اإلنسان

 
 الرأي

الشبكة األورومتوسطيّة لحقوق  -الماليّة لألورومتوسطيّة للحقوققمنا بتدقيق البيانات 
 2016ديسمبر/ كانون األوّل  31إلى  2016 يناير/ كانون الثاني 1اإلنسان عن السنة المالية 

أعّدت و ة والمالحظات.ة وبيان الدخل والميزانية العموميّ يّ سياسات المحاسبالشمل ت تيوال
موجز على النحو المبيّن في وفقا  لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما  ت الماليّة االبيان

 .هاّمةالسياسات المحاسبيّة ال
 

كما  صادقة ونزيهة الوضع المالي للجمعيّة بصورة المرفقة تظهرالبيانات الماليّة في رأينا، إّن 
يناير/ كانون  1 في السنة الماليّةالمنّفذة  أعمالهاونتائج  2016ديسمبر/كانون األوّل  31 في

 لىع لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما   تبعا   2016ديسمبر/كانون األوّل  31إلى  2016 الثاني
 هاّمة.في موجز السياسات المحاسبيّة الالنحو الوارد وصفه 

 

 الرأيإبداء أساس 
 إضافيّةوفقا  للمعايير الدوليّة لتدقيق الحسابات ووفقا  لمتطلّبات لقد قمنا بأعمال التدقيق 

ضمن بند  إّن مسؤولياتنا وفق تلك المعايير والمتطلبات قد تّم شرحها في الدانمارك.مطبّقة 
عن  ونمستقلّ  كما أنّنا .ناتقريرفي  دالوار البيانات الماليّةتدقيق  حول دّققمالمسؤوليّات 

الدولي لمعايير مجلس الالصادرة عن قواعد السلوك المهني للمحاسبين مدوّنة عمال  ب جمعيّةال
كما قمنا بااللتزام  .في الدانماركالسارية المتطلّبات اإلضافيّة بكذلك و ،المحاسبينسلوك 
التي حصلنا عليها األدلة  ونحن نعتقد أنّ  فقا  لهذه المتطلّبات.تنا األخالقيّة األخرى وابمسؤوليّ 

  .رأيناتكون أساسا  إلبداء كي كافية ومالئمة لتدقيق هي ال عمليّةمن 
 

  البيانات الماليّة حولمسؤوليّات اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي 
بشكل وعرضها إعداد البيانات الماليّة  مسؤوليّة اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذيتتحّمل 
في موجز السياسات  على النحو المبيّنلمبادئ المحاسبة المقبولة عموما  ونزيه وفقا  صادق 

 لغرضالذي يعتبرانه ضروريّا  ورقابة داخليّة نظام إعداد  ، فضال  عن مسؤوليّةةهامّ المحاسبيّة ال
 سواء أكانت ناتجة عن الغّش أو الخطأ. لماديّةا فروقاتإعداد بيانات ماليّة خاليّة من ال

 

ن عن تقييم مسؤولي  بيانات الماليّة للإعدادهما  في والمدير التنفيذي اللجنة التنفيذيّةتكون 
تعلّقة بتحقيق المألمور عن اعند الحاجة  قصاحوعن اإلتحقيق االستمراريّة قدرة الجمعيّة على 

ما لم إعداد البيانات الماليّة واستخدام أساس االستمراريّة المحاسبي في ستمراريّة تلك اال
أو ما لم يكن إيقاف أنشطتها تصفية الشبكة أو  والمدير التنفيذي اللجنة التنفيذيّةيكن بنيّة 

 أّي بدائل أخرى واقعيّة سوى اتخاذ هذا اإلجراء.ا ملديه
 

 تدقيق البيانات الماليّة بشأنالحسابات  دقّقممسؤوليّات 
فروقات من ككّل خالية البيانات الماليّة بأّن  ةمعقولتأكيدات تتمثّل أهدافنا في الحصول على 

إّن  يشتمل على رأينا. الذي تدقيق  الوإصدار تقرير أو الخطأ  غشّ الماديّة سواء كانت ناتجة عن 
 هي تأكيدات عالية المستوى ولكنّها ال تضمن بأّن مهمة التدقيق المنّفذة   ةمعقولالتأكيدات ال

 وفق متطلبات المعايير الدوليّة للتدقيق، سوف تكتشف دائما  األخطاء الماديّة في حالة وجودها.
عندما  ،أو مجتمعةمنفردة كانت ماديّة وتعتبر إّن الفروقات يمكن أن تنشأ من الغش أو الخطأ 

بناء  على ما ورد القرارات االقتصاديّة للمستخدمين المتخذة على أن تؤثّر يكون من المتوقّع 
 البيانات الماليّة. في هذه 

 

مارسة التقديرات المهنيّة منقوم بتدقيق، لمعايير الدوليّة للافق ووكجزء من مهام التدقيق 
 نقوم بـ: أنّنا واالحتفاظ بمستوى من الشك المهني طيلة أعمال التدقيق. كما
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سواء أكانت ناتجة عن الغش تحديد وتقييم مخاطر الفروقات الماديّة في البيانات الماليّة  •
المخاطر المالئمة التي تتجاوب مع تلك  تدقيقالاجراءات تصميم وتنفيذ أو الخطأ و
مخاطر إّن  .رأينالتوفّر لنا أساسا  إلبداء من التدقيق مالئمة الكافية والدلّة األونستقي 

الناتجة المخاطر تلك أعلى من  تعتبر الغشناتجة عن الماديّة العدم اكتشاف الفروقات 
أو عرض خاطئ  حذوفات مقصودة وأتزوير  وأتواطؤ قد يشمل الغش حيث أّن لخطأ عن ا
 الداخليّة. جراءات الرقابةتجاوز إل أو

اجراءات لغرض تصميم بالتدقيق التي لها عالقة الداخليّة  اجراءات الرقابة استيعاب •
الرقابة  اجراءات رأي حول فعاليّةإبداء الليس لغرض لكن تتالءم والظروف والتي تدقيق ال

  الداخليّة للجمعيّة.
المطبقة ومعقوليّة التقديرات المحاسبيّة  تبعةمالءمة السياسات المحاسبيّة الم تقييم •

 المقّدمة من اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي.المتعلّقة بها و فصاحاتاإلو
 االستمراريّةألساس  اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذياستخدام  مالءمة حولستنتاج اال •

وبناء  على أدلّة التدقيق التي حصلنا عليها، سوف  البيانات الماليّةإعداد في المحاسبي 
نقرّر فيما إذا كان هناك أمور جوهريّة قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشير إلى وجود 

وإذا ما توصّلنا إلى وجود  شكوك جوهريّة حول قدرة الجمعيّة على تحقيق االستمراريّة.
نتباه لذلك ضمن تقرير التدقيق وإلى تلك الشكوك الجوهريّة، فإنّه علينا أن نلفت اال

اإلفصاحات المتعلّقة بها ضمن البيانات الماليّة، أو في حال كانت تلك اإلفصاحات غير 
مالئمة، سوف يؤدي ذلك إلى تعديل رأينا. إّن استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة التدقيق 

كون هناك أحداث أو يق. ومع ذلك، فإنّه قد يقالتي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التد
 ظروف مستقبليّة قد تؤدي إلى عدم قدرة الجمعيّة على تحقيق االستمراريّة

، بما في ذلك انات الماليّة من ناحية العرض والتنظيم والفحوىيتقييم اإلطار العام للب •
وفيما إذا كانت تلك البيانات الماليّة تعكس المعامالت  في المالحظات اإلفصاحات

 لقة بها بشكل يقّدم عرضا  صادقا  ونزيها .واألحداث المتع
 

عمليّة التدقيق نعرض على المسؤولين عن تطبيق الحوكمة وضمن جملة أمور أخرى نطاق 
في هاّمة هذه العمليّة بما يشمل أوجه القصور اللمنبثقة عن أهّم االستنتاجات اوتوقيتها و

  عمليّة التدقيق. التي لفتت انتباهنا أثناءالداخليّة نظام الرقابة 
 

 بيان حول تعليق اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي 
 ن عن تعليق اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي.مسؤوالهما والمدير التنفيذي  اللجنة التنفيذيّة

 

التنفيذي  تعليق اللجنة التنفيذيّة والمديرالبيانات الماليّة حول الرأي الذي ندلي به ال يغطّي 
  بشأن هذا التعليق. عن أّي شكل من أشكال االستنتاجات التأكيديّةفيه وال نعبّر 

 

تتمثّل مسؤوليّتنا في قراءة تعليق اللجنة التنفيذيّة بتدقيقنا للبيانات الماليّة، فيما يتعلّق 
والمدير التنفيذي  اللجنة التنفيذيّةإذا كان تعليق نأخذ في االعتبار فيما  بحيث والمدير التنفيذ

عمليّة من خالل المعلومات المكوّنة لدينا أو مع مع البيانات الماليّة بشكل جوهري متطابق غير 
 .ماديّةأخطاء  في هذا التعليق في حال ظهر أنّ أو التدقيق 

 

ق اللجنة التنفيذيّة والمدير يمسؤوليّة النظر فيما إذا كان تعلتقع علينا عالوة على ذلك، 
 المبادئ المحاسبية المقبولة عموما .يوفّر المعلومات المطلوبة بموجب  التنفيذي

 

نفيذيّة والمدير التنفيذي باالستناد إلى العمل الذي قمنا بأدائه، نخلص إلى أّن تعليق اللجنة الت
عّد وفقا  للمبادئ المحاسبيّة المقبولة عموما .قد البيانات الماليّة وويتوافق 

ُ
ولم نحّدد أّي خطأ  أ

 مادّي في تعليق اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي. 
 

 2017جزيران  /يونيو 30كوبنهاغن، في 
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 الشركة المسؤولة عن تدقيق الحسابات
Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 56 35 96 33تسجيل الشركات المركزي رقم 

 
 كريستيان دالموز بدرسن

 عام قانونيمحاسب 
 

 
 تعليق اللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي

في البيانات الماليّة وفي هذا  الكشفاللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي، تّم من وجهة نظر 
ونتائجها السنزيّة وتطوّرها تقييم الوضع المالي للجمعيّة الالزمة لالتقرير عن كافّة المعلومات 

 المالي.
 

 الرئيسيالنشاط 
-یتمثل النشاط الرئيسي للجمعية في حمایة وتعزیز حقوق اإلنسان في المنطقة األورو
متوسطية. ولمزید من التفاصيل حول نشاط الشبكة، یمكن الرجوع إلى التقریر السنوي 

والذي یمكن الحصول عليه من مكتب الشبكة  ،2016متوسطية للحقوق لعام -ألنشطة األورو
 .في كوبنهاغن

 
 مراكمة ملكيّة أكبر.تهدف الجمعيّة إلى جني األرباح وال 

 

 وفق المنح التي تتلّقاها.والنهوض بالواجبات الجمعيّة إلى تنفيذ عمليّات متوازنة  هدفت

 
 2016عام في التطوّر المالي واألنشطة 

التطوّر المالي توقعات العام  لبّيوي الفائض المالي الطفيف خالل العام وفقا  للتوقعات.جاء 

 السابق.

 

الرامية إلى تعزيز  الشبكةنشطة أارتباطا  مباشرا  بجميع النفقات  في المئة من  90 نحورتبط ي

عن طريق قليميّة حقوق اإلنسان واإلصالح الديمقراطي وتدعيمهما ضمن واليتها اإلوتدعيم 

في  8,7 المصروفات اإلداريّة نسبةبلغت  .المجتمع المدني والتعاون منظّمات التشبيك مع

هذا المبلغ ويشمل  .2015عام ذه النسبة تقلّ عن مستواها في من مجموع النفقات وه المئة

  ومعّدل اإلهالك.الحسابات  تدقيقالمكاتب و استئجار

 

استنادا  إلى الميزانيّات الُمعّدة للسنوات المقبلة وإلى المعلومات بشأن المشاريع العاّمة 

 أّن الجمعيّة تمتلكيعتقدان باللجنة التنفيذيّة والمدير التنفيذي  ، إنّ المعلن عنهاللمنح والخاصّة 

 في السنوات المقبلة. تهالتنفيذ أنشط أمواال  كافية

 

 األورومتوسطيّة للحقوقعدد الموظفين في مكاتب 
 (باستثناء المتدربينموظّفو األورومتوسطيّة للحقوق )

31.12.2015  
 33 المجموع:
 8 كوبنهاغن:
 11 بروكسيل:
 6 باريس:
 8 تونس:
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 موظّفو األورومتوسطيّة للحقوق )باستثناء المتدربين(
31.12.2016  
 31 المجموع:
 8 كوبنهاغن:
 9 بروكسيل:
 5 باريس:
 9 تونس:

 

 
 والمدير التنفيذي )تابع( اللجنة التنفيذيّةتعليق 

 

 الكفاءة واإلنتاجيّة واألصول الصافية 

 أّن األورومتوسطيّة للحقوق قد نّفذت التزاماتها تجاه المانحين السنوي تقرير األنشطةيبيّن 

وتحّققت الكفاءة واإلنتاجية من خالل بدرجة مرتفعة من االمتثال.  من حيث تقديم الُمخرجات

من حيث الرئيسيين جملة إجراءات من بينها تنظيم اجتماعات تتماشى ومتطلبات المانحين 

السفر بأقل تكلفة؛ وتطبيق مستويات أجور تتوافق واتفاقات تكاليف البدالت اليومية واإلقامة و

  النقابات المهنية مع الهيئات العامة.

 

الحاليّة مع حقيقة مؤداها أّن األورومتوسطيّة للحقوق هي  ةصافيالول يتوافق مستوى األص

منظّمة غير ربحيّة تعتمد في عائداتها الرئيسيّة على مساهمات دافعي الضرائب عن طريق 

 حكوميّة دوليّة.    الحكوميّة والمنح ال

 

نسعى و الفرص.األصول الصافية حينما تسنح زيادة في األورومتوسطيّة للحقوق ويتمثّل هدف 

 نقطة الصفر. بلوغإلى الموازنة بين الدخل والنفقات حتّى في غضون ذلك 

 

 التطوّر المتوقّع 
-الوكالة الدانماركيّة للمساعدات التنمويّةتنفيذ عقود مع  2016في عام  الجمعيّةواصلت 

Danida الوكالة السويديّة للتعاون اإلنمائي الدوليو-Sida  2017و 2016وهي تغطي العامين-

-الوكالة الدانماركيّة للمساعدات التنمويّةوفي الواقع، سوف تستمرّ الشبكة في عالقاتها مع 

Danida  كما من المتوقّع أن تستمرّ الشبكة  .2022 يونيو/ حزيرانكشريك منّفذ حتّى شهر

 في السنوات الالحقة. Sida-وكالة السويديّة للتعاون اإلنمائي الدوليكذلك كشريك منّفذ لل

عقدا  جديدا  مع االتحاد األوروبي حول مصر يغطّي العامين  األورومتوسطيّة للحقوقوقّعت أيضا  

أبرمت عقدا  جديدا  مع وزارة الخارجيّة النرويجية مع مضاعفة المنحة فضال  عن أنّها  2018و 2017

  .2018و 2017السنوية لتشمل عامي 

 

بما أّن  2016مقارنة بمستوى عام  2017ض مستوى النشاط في عام من المتوقّع أن ينخف

 .2017في منتصف عام ينقضي أجلها سوف بعض المنح 

 

 األورومتوسطيّة للحقوق، اتخذت 2017ونظرا  لالنخفاض المتوقّع في األنشطة والدخل في عام 

وبذلك، تتوقّع  نحو إغالق مكتب الشبكة في باريس.خطوات  2017في ربيع عام 

 .2017المصروفات والدخل في عام  ،بين حّقق توازنا  أن ت األورومتوسطيّة للحقوق
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 األحداث الواقعة بعد تاريخ الميزانيّة العموميّة 
بدعوى قضائيّة ضّد مورّد  األورومتوسطيّة للحقوق، فازت 1كما هو مذكور في المالحظة رقم 

. وظلّت القضيّة جارية 2013كانت قد دخلت معه في عقد الستئجار آلة تصوير ضوئي في عام 

المحكمة من طرف  2017 في عامالطعن مرتين، تّم حّل القضيّة أخيرا  . وبعد 2013منذ عام 

ويمنحنا هذا الحكم  .األورومتوسطيّة للحقوقالعليا التي أصدرت حكما  غير قابل للنقض لصالح 

ألف يورو( وقد تلقينا المبلغ في  75كرونا دانمركي )أي ما يعادل تقريبا   558,945تعويضا  بقيمة 

 .2017عام دخل وسوف نُدرجه في  2017 شهر مايو/أيّار

 

من ولغاية هذا التاريخ والتي أّي أحداث أخرى بعد تاريخ إصدار الميزانيّة العموميّة تحدث لم 

 تؤثّر على تقييم هذا التقرير السنوي.شأنها أن 

 
 ةيسياسات المحاسبال

 

 أساس اإلعداد
عدَّ هذا التقرير السنوي 

ُ
تدقيق قانون البيانات الماليّة الدانمركي الذي يحكم وفق أحكام لقد أ

  بالجمعيّة.من الفئة )أ( والمكيّف ليتناسب والظروف الخاصّة حسابات الشركات 

 

 التي أدخلت على المحاسبيّة مقارنة بالسنة السابقة ما خال التغييراتلم تتغيّر السياسة 

 .المدفوعة مقدما   الجهات المانحة والمساهماتهبات عرض 

 

 تحويل النقد األجنبي 
سعر الصرف المعمول به في وفق األجنبي التعامالت بالنقد تّمت ترجمة عند اإلقرار األوّلي، 

 بعملة درةلصاا ىألخرا لماليةا دلبنووا تلمدفوعاوا تلمقبوضاا ما. أوقت حدوث هذه المعامالت.

 فيها ملمستخدا فلصرا فسعر ،لعموميةا نيةالميزا یخرتا قبل تسویتها تتم لم لتيوا جنبيةأ

 فصر سعر في قلفرا صبخصوو .يةلعموما نيةالميزا ادعدإ یخرتا في لمعتمدا فلصرا سعر وه

أو  ،لدفعةا یخرتا في ريلساا لسعروا تلتعامالا یخرتا في فلصرا سعر بين ینشأ يلذا لعملةا

وصفه ب لدخلا نبيا في قلفرا اذه ارقرإ فيتم ،لعموميةا نيةالميزاإعداد   یخرتا في فلصرا سعر

 ماليّا  أو كلفة ماليّة.خال  د

 

  7,45يورو= 1العملة المستخدمة في التقرير السنوي هي اليورو وفقا  لسعر الصرف التالي: 

 دانماركي.كرونا 

 

بعض الحسابات المصرفية بالنقد األجنبي الخاصّة بالجمعية مفتوحة بالدوالر األمريكي والدينار 

ط بالنسبة للحسابات، ما يعني وال تقوم الجمعية بإجراءات تحوّ  التونسي والكرونا الدانمركي.

 ر أسعار الصرف.أّن الحسابات المصرفية مرتبطة بمخاطر تغيّ 

 

 اإلقرار والقياس
 لمالي.ا نلبياا دلبنو ألصليةا لنقدیةا لقيمةا بسلوأ فقو لماليةا تلبياناا ادعدإ تم

 

عالوة على ذلك، تم  تم إقرار الدخل عند تلقي الدعم المالي واستخدامه لألغراض المناسبة.

إقرار تعديالت قيمة األصول والخصوم المالية التي قيست حسب القيمة العادلة أو تكلفة 

باإلضافة إلى ذلك، جميع المصروفات التي أنفقت من أجل تحقيق عائدات السنة تم اإلهالك. 

 إقرارها في بيان الدخل.
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يتم إقرار األصول في الميزانية العمومية عندما يكون من المحتمل تدفق فوائد اقتصادية إلى 

 الجمعية في المستقبل، ومن الممكن قياس قيمة األصول على نحو موثوق به.

 

رار الخصوم في الميزانية العمومية عندما يكون من المحتمل تدفق فوائد اقتصادية إلى يتم إق

 خارج الجمعيّة في المستقبل، ويمكن قياس قيمة الخصوم على نحو موثوق به.

 تقاس األصول والخصوم بحساب التكلفة.

 

 بيان الدخل والميزانيّة العموميّة
 أسلوب النسبة المئوية لإلنجاز. يتم إقرار الدخل عند استكمال المشاريع وفق

تتم رسملة النفقات التي تُدفع قبل  استالم التزامات الدعم المالي. ويتم إقرار الدخل والنفقات 

تُقاس قيمة المباني  في تاريخ َ استالم التزامات الدعم المالي وأثناء الفترة المشمولة بالدعم.

 كم.اإلهالك المترامع خصم والمعّدات بحساب التكلفة 

 

تضمن التكلفة سعر الشراء والتكاليف التي تعزى بصفة مباشرة للشراء وتكاليف تجهيز األصول 

  إلى أن تصبح جاهزة للتشغيل.

 

 

 السياسات المحاسبيّة )تابع(
 

تأثّر القيمة المباشر استنادا  إلى العمر ويتّم حساب  التكلفة هي أساس اإلهالك في القيمة.

 لألصول:االفتراضي التالي 

 

 ثالث سنوات أجهزة الحاسوب وغيرها من التجهيزات:

 

 تقّدر قيمة المدينين وفقا  لتقييم أهليتهم االئتمانية كل على حدة.

 

 تُقاس الخصوم وفق القيمة االسميّة.
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 2016بيان الدخل عن عام 
 

  2016  2015  

  يورو   يورو مالحظات 

      

 %99.0 3,274,072 %99.8 3,309,494 4 الُمدرج في الّدخلالدعم المالي 

 %0.2 7,940 %0.2 5,430  رسوم العضويّة

 %0.8 25,493 %0 0  إيرادات أخرى

 %100 3,307,505 %100 3,314,924  يإجمالي الدخل التشغيل

      

      

      

  األنشطة والرواتب وفق توزيع الموضوعات والبلدان

      

      

  2016  2015  

  يورو   يورو مالحظات 

      

      

 %20.2 661,805 %21.7 719,232  الموضوعات

 %4.8 158,690 %3.6 117,437  حريّة تكوين الجمعيّات

  37,702  41,245  ألنشطةا        

  93,526  59,232  موظفو األنشطة        

  27,462  16,960  الموظفون الفنيون        

 %0.1 4,321 %0.0 0  العدالة

  4,157  0  األنشطة        

  116  0  موظفو األنشطة        

  31  0  الموظفون الفنيون        

 %7.2 234,142 %6.1 203,757  حاالت النزاع

  113,051  68,878  األنشطة        

  95,607  110,578  موظفو األنشطة        

  25,484  24,301  الموظفون الفنيون        

 %4.0 131,131 %5.9 194,398 حقوق النساء والمساواة بين الجنسين

  48,223  70,151  األنشطة        

  64,816  92,380  موظفو األنشطة        

  18,093  31,867  الموظفون الفنيون        

 %4.1 132,521 %3.4 113,878 حقوق المهاجرين وااالجئين وطالبي اللجوء

  39,563  29,962  األنشطة        

  69,348  68,575  موظفو األنشطة        

  23,610  15,340  الموظفون الفنيون        
االقتصاديّة  الحقوق

 %0.0 1,000 %2.7 89,762  واالجتماعيّة

  1,000  62,830   األنشطة        

  0  4,765  موظفو األنشطة        

  0  22,167  الموظفون الفنيون        
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 2016بيان الدخل عن عام 
     

  2016  2015  

   يورو   يورو مالحظات 

      

 %38.5 1,264,973 %47.3 1,568,748   البلدان

 %16.6 546,111 %14.6 483,096  تونس والمغرب

  259,828  184,082  األنشطة        

  226,034  150,883  موظفو األنشطة        

  60,249  148,130  الموظفون الفنيون        

 %2.7 89,744 %3.5 116,861  الجزائر

  20,237  40,060  األنشطة        

  51,959  62,667  موظفو األنشطة        

  17,548  14,134  الموظفون الفنيون        

 %9.2 301,422 %15.3 508,230  سوريا

  113,921  219,929  األنشطة        

  147,664  210,706  موظفو األنشطة        

  39,837  77,595  الموظفون الفنيون        

 %9.9 325,178 %13.8 457,528   مصر

  69,069  167,373  األنشطة        

  202,210  205,212  موظفو األنشطة        

  53,899  84,943  الموظفون الفنيون        

 %0.1 2,517 %0.1 3,033  بلدان أخرى

  2,517  2,123  األنشطة        

  0  161  موظفو األنشطة        

    748  الموظفون الفنيون        

      

 %31.0 1,022,014 %22.3 741,880  أنشطة أخرى

 %6.6 218,447 %5.9 194,487  الدعوة والتدريب

  19,648  17,798  األنشطة        

  146,137  159,710  موظفو األنشطة        

  52,662  16,979  الموظفون الفنيون        

      

 %8.6 283,297 %6.6 219,270  التواصل

  46,132  32,460  األنشطة        

  181,567  170,164  موظفو األنشطة        

  55,598  16,646  الموظفون الفنيون        

      

 %0.0 1,066 %0.0 1,637  األعضاء والشراكات

  1,066  1,146  األنشطة        

  0  87   موظفو األنشطة        

  0  404    الموظفون الفنيون        
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  2016بيان الدخل عن عام 
  2016  2015  

  يورو  يورو مالحظات 

      

 %5.0 166,696  الهيئات التنفيذيّة

    

300,386 9.1% 

  211,219      84,280  األنشطة        

  64,597    6,392  موظفو األنشطة        

  24,570    76,024  الموظفون الفنيون        

      

 %2.8 90,923 %2.2 71,758  جمع التمويل

  8,582  6,814  األنشطة        

  65,012  62,540  موظفو األنشطة        

  17,329  2,404  الموظفون الفنيون        

      

 %3.9 127,895 %2.6 88,032   الموارد البشريّة

  23,248  1,585  األنشطة        

  82,624  120  موظفو األنشطة        

  22,023  86,327  الموظفون الفنيون        

      

 %89.7 2,948,792 %91.3 3,029,859  مجموع األنشطة والرواتب

  1,019,180  1,030,715  األنشطة        

  1,491,215  1,364,172  موظفو األنشطة        

  438,397  634,972  الموظفون الفنيون        

      

 %10.3 335,741 %8.7 288,779  اإلدارة 

  12,190  30,236  الحساباتتدقيق 

  47,184  33,959  إيجار مكتب كوبنهاغن

  52,725  46,268  إيجار المكاتب األخرى 

  20,491  12,681 5 إهالك األصول

  203,151  165,635 6 مصاريف إداريّة أخرى

      

 %100.0 3,284,533 %100.0 3,318,638  مجموع المصاريف

      
البنود الماليّة والدخل األرباح قبل 

   22,972   3,714-  والمصروف االستثنائيين

      

      الدخل المالي

  29,941  23,004- 7 التكاليف الماليّة/ الدخل المالي

   52,913   26,718-  أرباح العام

      

      التوزيع المقترح لألرباح

  26,718-  األرباح المدورة

                    

52,913  

  -26,718   
                      

52,913   

  



 14 ألورومتوسطيّة للحقوقا

 كما في الميزانيّة العموميّة
31.12.2016     

  2016  2015  

  يورو  يورو مالحظات 

      

  14,723  2,042 5 أجهزة الحاسوب وغيرها من التجهيزات

  14,723  2,042  الممتلكات والمباني والمعّدات

      

  14,723  2,042  األصول الثابتة

      

  517,567  212,553 8 نين آخريالجهات المانحة ومدينمنح 

  47,466  48,898   الودائع

  565,033  261,451  المستحقات

      

      
النقدية المودعة لدى المصارف والنقدية 

  459,431  1,590,663 9 الحاضرة

  459,431  1,590,663  النقدية

      

  1,024,464  1,852,114  األصول الحاليّة

      

  1,039,187  1,854,156  مجموع األصول

      

      

      

  2016  2015  

  يورو  يورو مالحظات 

      

  101,872  80,669  صافي األصول في بداية السنة

  74,116-  0  تصحيح الرصيد األوّلي

  52,913  26,718-  للسنةالمتبقية األرباح 

  80,669  53,951  صافي األصول

      

      
  مستحق عمودا  مقدم مدفوعة تماهمسا

 10 1,413,998  711,124  

  10,000  0 11 مخصّصات

  237,394  386,207 12 أخرى اتوخصوم مستحقات لمزودين

  958,518  1,800,205  األجل دين قصير

      

  958,518  1,854,156  إجمالي الخصوم

      
      

  1,039,187  1,854,156  األصول الصافية والخصوم
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 مالحظات

 

 ضّد موّرد دعوى .1

رفعت  عقد الستئجار جهاز تصوير ضوئي. في 2012األورومتوسطيّة للحقوق في عام دخلت 

بهدف الحصول على تعويض  قضائيّة ضّد المورّددعوى  2013األورومتوسطيّة للحقوق في عام 

استخدم الخداع وقّدم معلومات مضلّلة وغير شفافة للتغرير أّن المورّد باإلدارة إذ ارتأت  ماليّ 

تفاوتا  كبيرا  بين قيمة المعّدات المستأجرة  تتضّمن يّة التيتفاقبالشبكة وإدخالها في هذه اال

محكمة البداية رفضت الدعوى في عام  أنّ غير معيّة. وااللتزام المالي الذي دخلت فيه الج

 و بإسقاطها. 2015في عام  كنمرالدا قلشر لعلياا لمحكمةا حكمت كما 2014
ُ
 ِذنَ أ

لألورومتوسطيّة للحقوق باستئناف القضيّة أمام المحكمة العليا وربحت الدعوى في مايو/ آيّار 

 75,000)أي ما يعادل تقريبا  كرونا دانماركي  558,945تعويض بقيمة من خالل منحها  2017

المبلغ  األورومتوسطيّة للحقوقوهو حكم نهائي ال رجعة فيه وال يمكن استئنافه. وتلّقت  يورو(.

. وجرى احتساب كافّة 2017. وسوف ُيدرج المبلغ في دخل عام 2017أيّار  /مايو 15 في

وما من التزامات ماليّة أخرى  2016االلتزامات الماليّة المرتبطة بالدعوى في ميزانيّة عام 

 أو في أّي فترة الحقة. 2017بخصوص هذه القضيّة في عام 

  

لتزامات الماليّة لال اإلجماليّة ةقيمالوتبلغ  31.12.2017في  عقد االستئجار هذا سينتهي

  .يورو 32.050العقد نهاية  لألورومتوسطبّة للحقوق حتّى

 

 عدم يقين مرتبط بإبالغ مالي حول مشروع .2

( بقيمة AECIDتلقت األورومتوسطية للحقوق منحتين من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي )

يورو  192.713والثانية بقيمة  2008يورو لتنفيذ مشروع في مجال العدالة في عام  144.979

. وجرى تنفيذ المشروعين من دون 2010لتنفيذ مشروع في مجال النوع االجتماعي في عام 

ورود مالحظات من جانب الوكالة اإلسبانيّة على األنشطة. ومع ذلك، لم توافق الوكالة 

وليّة التي قّدمتها اإلسبانيّة للتعاون الدولي في كلتا الحالتين على التقارير المالية األ

األورومتوسطيّة للحقوق رغم تأييد الشركاء اآلخرين في التمويل من ضمنهم االتحاد األوروبي 

مع مستشار لمساعدتها  األورومتوسطيّة للحقوقوتعاقدت  لمبرّرات األورومتوسطيّة للحقوق.

ومن ثّم قّدمت وثائق  ليوكالة اإلسبانيّة للتعاون الدوللفيما يتعلّق بالمتطلبات المحّددة جّدا  

  .2015و 2014إضافيّة في عامّي 

 تقدیم لبطمع یجابية إ تسویة الجتماعيا علنوا وعبمشر لمرتبطةا لمسائلا تسویة تمّت

يورو تشمل الفائدة على المبلغ وهو أمر وافقت عليه  4,133,61تبلغ  مالية تیّارد

قرار من الوكالة اإلسبانيّة للتعاون بالقضيّة بشكل رسمي  تّم إقفالو .األورومتوسطيّة للحقوق

ونظرا  للنتائج  قيد النظر. قضيّة مشروع العدالةفيما ال تزال  14.4.2016بتاريخ  صدر الدولي

االجراءات وبين  على مستوىوالتشابه اإليجابيّة التي تّم التوصّل إليها في القضيّة األولى 

قضيّة مشروع العدالة سوف نتيجة أّن ب ألورومتوسطيّة للحقوقاتعتقد ، المطروحتين القضيتين

ووفقا  لذلك، إّن المبلغ الذي تّم تخصيصه  .وربّما أفضل المشروع السابق يجةتأتي مشابهة لنت

يورو في عام  10,000يورو قد تّم تقليصه إلى  76,547ويبلغ  2014في عام لهذه المسألة 

الوكالة اإلسبانيّة كتابا  إلى  2016حزيران  /في يونيو ورومتوسطيّة للحقوقورفعت األ. 2015

 في حال عدم ورود ردّ من جانبهم. غلقةأشارت فيه إلى أنّنا نعتبر القضية م للتعاون الدولي

ولم يبلغنا حتّى هذا التاريخ أّي ردّ من طرفهم وبناء  على ذلك، إنّنا نعتبر القضيّة منتهية عبر 

  لها إلى صفر.مبلغ الُمخصّص لل ناتقليص
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 التزام مالي محتمل .3

 یسرباو كسلوبرو كوبنهاغن في مكاتب رستئجاا تتفاقياا في قللحقو متوسطية-وروألا خلتد

إلى  3االستئجار شرطا  بتقديم إشعار مسبق لمدة تتراوح ما بين  تتفاقياا تتضمنو. تونسو

 مةاغر فعد زملالا رإلشعاا تقدیم وفي حالة عدم في إنهاء العقدلرغبة ا حالة في شهرا   30

 )في حالة حدوثها( يورو تقريبا .االلتزامات الماليّة المحتملة  هذهويبلغ إجمالي ، مالية
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     مالحظات

     

  2016  2015 

 يورو  يورو  

درج في  .4 الدعم المالي الم 

 الّدخل

الدعم القطري، المنحة مفوضيّة االتحاد األوروبي، 

EIDHR/2014/346-622  من اآللية األوروبية من أجل
 245,265  307,232 الديمقراطية وحقوق اإلنسان

منحة تونس من اآلليّة األوروبيّة  مفوضيّة االتحاد األوروبي،
 ENPI 0  106,712--2013-329372للجوار والشراكة 

 سمفوضيّة االتحاد األوروبي، منحة تون

 NEAR TS 2015-370-053 143,788  0 
، تمويل 2016-2014وزارة الخارجيّة السويديّة 

  585,008  52030224أساسي وأنشطة، منحة رقم 

1,389,62

2 
تمويل   2016-2014وزارة الخارجيّة الدانماركيّة

 أساسي وأنشطة، منحة رقم 
104-17-Arabiske Lande.6  721,075  263,935 

قم ر لمنحةا ي،قطر عمد ،نمركيةالدا جيةرلخاوزارة ا

8-6,Arabiske Lande-104  0  148,846 

 0  102,254  صندوق سيغريند راوزينغ االستئماني
دعم قطري  -وزارة الخارجيّة النرويجيّة

 Egt  218,217  207,105- 14/003المنحة رقم 
وزارة الخارجيّة النرويجيّة، تونس والجزائر، 

 MEU 14/0049 المنحة رقم 
  54,104  100,036 

 53,305  52,534  338المنحة رقم  -الكنيسة السويديّة

 0  80,120 مؤسسة اليانصيب الخيري السويدي

 393,100  506,126  معهد المجتمع المفتوح

 جمعيّتي-المجلس الثقافي البريطاني
 )منحة بعثة االتحاد األوروبي لتونس رقم

ENPI/2014/345-012  من اآلليّة األوروبيّة

 153,953  17,831  (للجوار والشراكة
منحة  -سوريا ،مفوضيّة االتحاد األوروبي

374-TS/2015/563- NEAR  442,933  133,833 

 10,743  7,310  دعم ُمخصّص -سيمبوزيوم

 1,070  58,443  0145-1813 رقم منحةال-فورد مؤسسة
اللجنة الكاثوليكيّة لمكافحة الجوع وتحقيق 

 0  5,000  بتمويل مشترك مع مؤسسة فورد  -التنمية
 نمركيالدا لثقافةا وقصند

Kulturstyrelsen 2016- -0  1,653  تمويل أنشطة 

منحتان -الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي
لمشروعي العدالة والنوع االجتماعي 

2008-2010 
  5,866  66,547 

  3,309,494  

3,274,0

72 
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 مالحظات
  2016  2015 

 يورو  يورو  

معدات -معّدات -األصول الثابتة .5

 كومبيوتر

 63,984  64,387  في بداية السنةالتكلفة 

 403  0  اإلضافات

 0  0  استبدال أصول

 64,387  64,387  التكلفة في نهاية السنة

     

 29,172-  49,662-  اإلهالك في بداية السنة

 20,491-  12,681-  اإلهالك في خالل العام

 49,662-  62,343-  اإلهالك في نهاية السنة

     
المبلغ المرّحل في تاريخ الميزانيّة 

 34,812  2,042  العموميّة

     

     
     
  2016  2015 

 يورو  يورو  

     مصاريف إداريّة أخرى .6

 1,126  322  شراء أثاث

 464  126  شراء معدات كومبيوتر

 30,026  39,157 مستلزمات مكتبية ونفقات تشغيليّة أخرى

 2,826  1,986  مستلزمات كومبيوتر

 5,429  2,663  اتصاالت
 تأمين

 10,691  10,945  فرق سعر العملة وعمولة مصرفيّة

  1,498  6,468 

 9,475  11,382  خدمة شبكة اإلنترنت 

 39,266  37,601  تكنولوجيا المعلوماتدعم 

 120  1,796  تطوير الموظفين

 296  237  رسوم بطاقة ائتمان

 15,644  14,170  خدمة الرواتب الخارجيّة في بروكسيل

 2,411  2,736  باريسخدمة الرواتب الخارجيّة في 

 1,052  1,210  خدمة الرواتب الخارجيّة في كوبنهاغن

 17,182  7,581  قانونيّةمساعدة 

 35,082  28,795  ة وإصالحاتنصيا

 25,594  3,428  مصروفات أخرى

  165,635  203,151 

 

     
     الدخل المالي .7

 445  296-  مصاريف الفوائد، البنوك /إيرادات

 30,386-  22,708-  فرق سعر العملة

  -23,004  29,941 
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 مالحظات

  2016  2015 

 يورو  يورو  

     منح الجهات المانحة ومدينين آخرين .8
متوسطيّة لدعم المدافعين -المؤسسة األورو

 20,718  11,392  عن حقوق اإلنسان 

منحة  -مفوضيّة االتحاد األوروبي سوريا
NEAR-TS/2015/363-374  184,491  0 

مفوضيّة االتحاد األوروبي،منحة تونس من 

--ENPIللجوار والشراكة )اآلليّة األوروبيّة 
2013-329372)  0  56,150 

     

 377,840  560  معهد المجتمع المفتوح

المجلس الثقافي البريطاني )منحة بعثة 
االتحاد األوروبي لتونس رقم   

ENPI/2014/345-012  من اآلليّة األوروبيّة
 27,258  0  للجوار والشراكة

قطري المنحة دعم  -وزارة الخارجيّة النرويجيّة
 28,132  0  (14/003رقم )

 0  7,577  دعم ُمخصّص -سيمبوزيوم

 7,469  8,534  مؤسسات أخرى

  212,553  517,567 

     

  

 

   

  2016  2015 

 يورو  يورو  

     النقد المصرفي والرصيد المتوفّر .9

 91  15,461 بالكرونا الدانماركي Jyske A/S, 7851 1128866بنك 

 Jyske A/S, 7851 1116283  937  34بنك 

 6,425  1,874 بالكرونا الدانماركي Jyske A/S, 7851 1200624 بنك

 Jyske A/S, 7851 1126720  33,002  86,285بنك 

 Jyske A/S, 7851 111721-8  0  0 بنك

 25,675  47,808 بالكرونا الدانماركي Jyske A/S, 7851 1241909بنك 

 Jyske A/S, 7851 1217651  1,197,824  78,209 بنك

 Jyske A/S, 7851 1235620   0,00  1,216 بنك

 A/S, 5078 100909-2 Jyske  118,275  106,266بنك 

 A/S, 5078 1013870 Jyske  9,355  66,328بنك 

 13  0 بالكرونا السويديّة A/S, 5078 103082-5 Jyskeبنك 

 3,066  22,867  بالدوالر األمريكي A/S, 7851 1153625 Jyskeبنك 

 1,797  2,083  بالكرونا الدانماركي Jyske A/S, 5078 0001140889 بنك

 146  80 بالكرونا الدانماركي Jyske A/S, 5078 106235-6 بنك

 16,832  57,594 5064445و Dexia  3746684 بنك

 Credit Paris  41020013019    22,540  12,103بنك 

 16,392  5,245  بالدينار التونسي 940091البنك الوطني التونسي للتنمية 

 2,467  2,515  بالدينار التونسي 107663بنك األهلي عمان 

 26,586  49,633  بالدينار التونسي 58106البنك الوطني التونسي للتنمية 

 646  897  بالدينار التونسي TND,Symp,Bank 92014بنك 

 8,854  2,673  النثريةالمصروفات 

  1,590,663  459,431 
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  مالحظات

 
2016  2015 

 يورو  يورو  

 عمود مقدما مدفوعة تماھمسا .10

  مستحق

     

     

، تمويل 2016-2014وزارة الخارجيّة السويديّة 
 0  587,655          52030224أساسي وأنشطة، منحة رقم 

    

مفوضيّة االتحاد األوروبي، الدعم القطري، 

من اآللية  EIDHR/2016-380923المنحة 
األوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق 

 0  665,768  اإلنسان 
مفوضيّة االتحاد األوروبي، الدعم القطري، 

من اآللية  EIDHR/2014/346-622المنحة 
األوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق 

 18,607  676  اإلنسان 

منحة  -مفوضيّة االتحاد األوروبي سوريا
NEAR-TS/2015/363-374  0  510,999 

 102,254  117,432  صندوق سيغريند راوزينغ االستئماني

(، المنحة CCFDلتنمية )اللجنة الكاثولكيّة ل
 ME1-0025-15-201  0  5,000رقم 

 0  23,916  مؤسسة اليانصيب الخيري السويدي

 58,264  0  1813-0145رقم  منحةال-فوردمؤسسة 

 OSF PIP ،حلمفتوا لمجتمعا مؤسسة

ICC/PIP ، المنحةOR214-17793  0  6,812 
-ENPIمفوضيّة االتحاد األوروبي،منحة تونس 

من اآلليّة األوروبيّة للجوار  2013-329372
 0  18,551  والشراكة 

وزارة الخارجيّة النرويجيّة، تونس والجزائر، 
 MEU 14/0049  0  9,188المنحة 

  1,413,998  711,124 

 

     

  2016  2015 

 يورو  يورو  

     مخصّصات .11

 10,000  0 ليولدون اإلسبانية للتعاالوكالة ا

  0  10,000 

  

 
 

2016  2015 

 يورو  يورو  مستحّقات لموّردين وخصوم أخرى. 12

ة، مساهمات الضمان خل مستحق خاضع للضریبد

 906  953  االجتماعي

 184,135  160,095  األجر احتياطي للعطالت المدفوعة

 6,607  6,674  ودائع مستلمة

 14,018  27,500  تدقيق الحسابات ومساعد محاسب

 0  92,052  فرنسا-ضرائب اجتماعيّة
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 0  23,253  مورّد لوازم طباعة 

 0  23,113  مترجم

 31,728  52,564  خصوم أخرى

  386,207  237,394 

     

     
 


