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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 مفتاح  -لمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية  ل  إلى أعضاء الجمعية العمومية

 
 الـــرأي 

والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما   (مفتاحيق الحوار العالمي والديمقراطية )للمبادرة الفلسطينية لتعمقد دققنا القوائم المالية ل
وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  غير المقيدة وقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات  2019كانون األول  31في 

 خ واإليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.في ذلك التاري
 

كانون األول   31كما في  فتاحمنواحي الجوهرية، المركز المالي لفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة ال
 ًا لمعايير التقارير المالية الدولية.النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفق  االمالي وتدفقاته  اهوأداء  2019

 
 أساس الرأي 

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق  
)بما د السلوك للمحاسبين المهنيين وفقًا لقواع  مفتاحالحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن 

الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كما التزمنا بمسؤولياتنا  في ذلك معايير االستقاللية الدولية(
ية ومالئمة  المهني للمجلس. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كاف المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك 

 وتوفر أساسًا إلبداء الرأي. 
 

 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية  اإلدارة و مسؤولية  
عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة إلى تحديد  ةإن اإلدارة مسؤول

 مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.   نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم
 

مستقباًل كمنشأة مستمرة  اهعلى االستمرار في أعمال مفتاح، عند إعداد القوائم المالية، عن تقييم قدرة ةمسؤول اإلدارةكما أن 
القوائم المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية، إال إذا كانت نية واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية وإعداد 

 أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.  ااإلدارة تصفية مفتاح أو إيقاف عملياته
 

 .لمفتاح  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية
 

 ية م المالمسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائ
ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو  أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم الماليةإن 

إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي  غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
الدولية للتدقيق سيكشف دائمًا خطًأ جوهريًا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط، ويتم معايير يجري وفقًا لل

اعتبارها جوهرية إذا كانت، منفردًة أو مجتمعًة، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي 
 هذه القوائم المالية.

 



  
   

  

  

 

 

 
 

ة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم  بممارس إننا نقوم
 بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ إجراءات  −
لحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي. إن خطر عدم خاطر واتدقيق مناسبة تستجيب لهذه الم

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف  
 متعمد وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. 

قابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس  ظام الر الحصول على فهم لن −
 بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية لمفتاح.

 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات التي قامت بها اإلدارة. −
اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول   ة استخدامتيجة حول مالءمن ل إلى التوص −

عليها، التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة  
الك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى إيضاحات بأن هن مفتاح على االستمرار. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة

القوائم المالية ذات الصلة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق 
قبلية قد تؤدي إلى عدم ف المستالتي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظرو 

 كمنشأة مستمرة.  ااستمرار مفتاح في أعماله
تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإليضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل  −

 .المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل
 

تعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة  فيما ي  إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة
 في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
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 القوائم الماليةجزءًا من هذه    20إلى    1تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
1 

 مفتاح  -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية  

   قائمة المركز المالي
 2019كانون األول   31كما في  

 
    2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات 
       موجودات غير متداولة 

 10,655  10,187  3  ممتلكات ومعدات
 -  106,626  2  موجودات حق استخدام 

    116,813  10,655 
       موجودات متداولة 

 383,411  363,145  4  مستحق من جهات مانحة  
 29,190  30,393  5  موجودات متداولة أخرى 

 997,596  1,247,080  6  النقد واألرصدة لدى البنوك
    1,640,618  1,410,197 
 1,420,852  1,757,431    ت ا دو لموج مجموع ا

       
       صافي الموجودات والمطلوبات 

       صافي الموجودات 
 256,369  359,588    صافي الموجودات غير المقيدة 

 255,747  263,191  7  احتياطي مقيد من مجلس اإلدارة 
 512,116  622,779    مجموع صافي الموجودات   

       
       داولة مت  ريات غمطلوب

 10,655  10,187  8  إيرادات مؤجلة  
 147,950  168,045  9  مخصص نهاية خدمة الموظفين

 -  83,697  2  طويلة األجل  عقود اإليجارالتزامات 
    261,929  158,605 

       مطلوبات متداولة 
 124,866  107,728  10  ومستحقات  ذمم دائنة

 -  30,413  2  عقود اإليجار  اتماتز ال نالجزء المتداول م
 625,265  734,582  11  منح مقيدة مؤقتاً 

    872,723  750,131 

 908,736  1,134,652    مجموع المطلوبات 

 1,420,852  1,757,431    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 



 

 جزءًا من هذه القوائم المالية 20إلى   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 2 

 حتامف  -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية  

 غير المقيدة  نشاطات والتغير في صافي الموجوداتة الئماق
 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في  

 
   2019  2018 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   إيضاح 

      اإليرادات 
 1,013,210  1,060,019  11 إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتاً 

 8,935  116,574  12 منح غير مقيدة
 4,440  4,045  8 دات مؤجلة متحققةراإي

   1,180,638  1,026,585 

      المصاريف
 (1,013,210)  (1,060,019)  13 مصاريف المشاريع

 (4,440)  (4,045)  3 ممتلكات ومعدات   استهالك
 (6,759)  (5,871)   فروقات تحويل عمالت أجنبية

 -  (7,484)  14 أخرى مصاريف  
   (1,077,419)  (1,024,409) 
      

 2,176  103,219   غير المقيدة   الزيادة في صافي الموجودات
 254,193  256,369   صافي الموجودات في بداية السنة

 256,369  359,588   في نهاية السنة  غير المقيدة  صافي الموجودات
 



 

 هذه القوائم المالية جزءًا من  20ى  إل 1ن احات المرفقة مضياإل تعتبر 
 3 

 احفتم  -  المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

 التدفقات النقديةمة  قائ
 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في  

 
   2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل 
 2,176  103,219   غير المقيدةالزيادة في صافي الموجودات 

      
      تعديالت: 

 -  26,657   موجودات حق استخدام استهالك 
 4,440  4,045   ومعدات لكاتممت  كتهالسا

 (4,440)  (4,045)   إيرادات مؤجلة متحققة  
 -  6,327   يجاراإلعقود  ات متعلقة بالتزامتمويل  مصاريف  

 -  7,444   احتياطي مقيد من مجلس اإلدارة من فوائد 
 42,549  33,222   مخصص نهاية خدمة الموظفين

   176,869  44,725 
      المال العامل  سأي ر ير فالتغ

 (41,427)  20,266   هات مانحة ن جق ممستح
 (21,784)  (1,203)   موجودات متداولة أخرى 

 48,238  112,895   منح مقيدة مؤقتاً 
 81,212  (17,139)   دائنة ومستحقات  ذمم

 (23,461)  (13,127)   دفعات تعويض نهاية الخدمة 
 87,503  278,561   شغيل صافي النقد من أنشطة الت

      
      ستثمار اال شطةأن

 (4,824)  (3,577)   شراء ممتلكات ومعدات 
 (4,824)  (3,577)   صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 

      
      التمويل أنشطة 
 -  (25,500)   عقود االيجار طويلة االجل   التزامات دفعات 

 -  (25,500)   ويل متلا طة أنش صافي النقد المستخدم في
      

 82,679  249,484   النقد المعادل الزيادة في النقد و 
 914,917  997,596   والنقد المعادل في بداية السنة  النقد

 997,596  1,247,080  6 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 حاتمف  -ية  المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراط

 يةالالم  القوائمإيضاحات حول  
 2019كانون األول   31

 عـام  . 1
كمؤسسة غير ربحية غير حزبية مقرها  1998عام  (مفتاح) المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطيةتأسست 

  تعزيز المساءلة العامة  لخال ك منالقدس. يتمثل نشاطها في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني وذل
تهدف مفتاح لتكون منبر للحوار  .وتحدي القوالب النمطية في الداخل والخارج واألفكارلومات عالتدفق الحر للمو  فيةفالشاو 

 والحكم القائم على  ،المساواة بين الجنسين و  اإلنسانحقوق و بمبادئ الديمقراطية الفلسطيني والتعاون العالمي الذي يسترشد 
 ،سهامنذ تأسيف ،بالسياسات ونشر المعلومات الموثوقة مفتاح بتقديم المقترحات المتعلقة ت تعهد ،من أجل هذه الغاية .ة كشار الم

وصاغت سياسات قصيرة وطويلة األجل واستراتيجيات خاصة  ،وضعت مفتاح قوة الحجة من مواقعها في فلسطين والمنطقة
   عامل مع القضايا الملحة.للت

تحقيق رؤية مشتركة للحوار والديمقراطية وذلك من خالل التواصل مع ل عي في الس ات وشراكات دائمةقالع لى اح ع تحافظ مفت
   مع الجاليات الفلسطينية.  لها  إضافة إلى العالقات المشتركة  ،ودولياً   إقليمياً و   المنظمات المماثلة لها محلياً 

 .2020  ن نيسا  30  يخ ار بت  الجمعية العموميةقبل    ن م  2019ول  كانون األ  31كما في    لمفتاحتم إقرار القوائم المالية  

 السياسات المحاسبية  . 2

 عداد  اإلأسس    1,2
 .  معايير المحاسبة الدولية  مجلسالصادرة عن   التقارير المالية الدوليةالمالية وفقًا لمعايير   قوائمتم إعداد ال

 .حاتفملس  ألساتم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة ا

 ًا لمبدأ الكلفة التاريخية.فقو   تم إعداد القوائم المالية

 التغيرات في السياسات المحاسبية    2,2
 عداد القوائم المالية للسنة المنتهية فيإ عداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في  إ ن السياسات المحاسبية المتبعة في  إ

. 2019كانون الثاني  1تفسيرات التالية ابتداًء من الو  بتطبيق المعايير والتعديالت  حاتفمم قيا ، باستثناء2018كانون األول  31
(، لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على 16باستثناء معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 مفتاح.القوائم المالية ل
 ( "االيجارات"16)  مقي ر لدولمعيار التقارير المالية ا

( عقود اإليجار وتفسير لجنة 17يجارات بداًل من معيار المحاسبة الدولي رقم )( اإل16ير المالية الدولي رقم )ار تقحل معيار ال
ر عايييجار وتفسيرات لجنة تفسير مإ( تحديد ما إذا كان االتفاق يحتوي على عقد 4تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم )

( تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية 27الحوافز ورقم ) –ار التشغيلية يجإل( عقود ا15سبة الدولية رقم )احملا
لعقود اإليجار. يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. ويتطلب المعيار من 

 المركز المالي. ة  ئمجار وفقًا لنموذج موحد في قايإلاود  م عقالمستأجرين االعتراف بمعظ
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( لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع 16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
أو تمويلية باستخدام  ةيلشغيود ت(. سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعق17متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )

معيار التقارير المالية الدولي رقم   يؤثر تطبيق(. وبالتالي، لم 17ة لتلك المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم )ثلمامبادئ م
 .هي المؤجر  مفتاح  في حال كون ( على عقود اإليجار  16)
 

كانون الثاني  1بيق في تطالبتاريخ  ثر الرجعي المعدلاأل ةقيبطر ( 16بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) مفتاحقامت 
استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق  مفتاح ، وبناًء عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة. قررت 2019

لجنة  ات ير ( وتفس17محاسبة الدولي رقم )لا رعيا لم المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقًا على أنها عقود إيجار وفقاً 
فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( في تاريخ التطبيق. 4تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم )

(16): 
 

  :2019كانون الثاني    1فيما يلي أثر الزيادة على قائمة المركز المالي كما في  
 

 2019 
 ريكي م أ   رال و د  

  موجودات  
 133,283    ت داحق استخدام الموجو 

  مطلوبات  
 133,283 التزامات عقود اإليجار

 
 (16أ( طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

عقود  فنيبتص تقوم مفتاحكانت  (.16قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) مقر الشركة إيجارعقد  مفتاحيوجد لدى 
تشغيلية. حيث كان يتم تصنيف  إيجارتمويلية أو عقود    إيجارعند بدايتها إما كعقود  ) جرتأمس)التي تمثل فيها الطرف ال  يجاراإل

تمويلي في حال كان العقد يقوم بتحويل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بامتالك   إيجارعلى أنه عقد  يجارعقد اإل
تقوم برسملة عقود مفتاح تشغيلي. كانت    إيجارأنه عقد    لى ع  . عدا عن ذلك، كان يتم تصنيف العقدمفتاح  لى جر إمستأاألصل ال

قل. ويتم أيهما  أ  يجارالتمويلي عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المستأجر او بالقيمة الحالية المخصومة لدفعات اإل  يجاراإل
كمصاريف تمويل( وتخفيض التزامات  هاب )المعترف يجارى عقد اإلبين الفائدة عل ام قسمةية مالفعل يجاراالعتراف بدفعات اإل

صل المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات تقوم برسملة األ مفتاحالتشغيلية، لم تكن  يجار. في حالة عقود اإليجارعقود اإل
 وع دفالم يجار. ويتم االعتراف باإليجاراإل ةدم وعلىابت في األرباح او الخسائر على أساس القسط الث إيجاركمصروف  يجاراإل

 المستحق في األرصدة المدينة والدائنة األخرى على التوالي.  يجارمقدمًا واإل
 

، يجارباستخدام طريقة موحدة لالعتراف بجميع عقود اإل مفتاح(، قامت 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
. يقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول  مةقيللموجودات منخفضة ال يجارود اإلجل وعقألا رةصيق اريجباستثناء عقود اإل

 باستخدامها عند تطبيق المعيار. مفتاحعملية، والتي قامت  
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 عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقاً كعقود إيجار تشغيلية
كعقود  اً ابقس هاالتي تم تصنيف يجارلعقود اإل يجاراإل ت اوبومطلدات باالعتراف بموجودات حق استخدام الموجو  مفتاحقامت 

الموجودات منخفضة القيمة. تم االعتراف بموجودات حقوق   إيجارقصيرة األجل وعقود  يجارتشغيلية، باستثناء عقود اإل إيجار
، بصرف النظر عن قدة العيابدمنذ  قاً بناًء على القيمة الدفترية كما لو ان المعيار كان مطب يجاراالستخدام لمعظم عقود اإل

باستخدام قيمة  يجارباالعتراف بأصل حق االستخدام لبعض عقود اإل مفتاحتراض بتاريخ التطبيق. قامت قاالاستخدام معدل 
تم  ات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها سابقًا.يجار المقدمة وقيمة اإل يجاربقيمة مدفوعات اإل بعد تعديلها يجارالتزام اإل

المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض بتاريخ  يجارلية لدفعات اإلحاالبناًء على القيمة  يجاربالتزامات اإل فاتر االع 
 التطبيق.

 

 أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقأ للمعيار بحيث:  مفتاحقامت  
 ،ةبهمتشاائص  والتي لها خص يجاراستخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإل −
دة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد م يدمعلومات الحقة عند تحد مفتاحاستخدمت  −

 ،اإليجار
شهرا من تاريخ  12إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل للعقود قصيرة االجل والتي تنتهي خالل  مفتاحاستخدمت  −

 .التطبيق

 قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات غير المقيدةو   قائمة المركز المالي   ي فا  ف بهعتراب( المبالغ التي تم اال
 

 والحركة عليها خالل الفترة المنتهية في  يجارعقود اإل ات التزامدناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام الموجودات و أالجدول ح وضي
 :2019األول   كانون   31

 

عقود    التزامات 
  اإليجار

ام  ستخد حق ا 
 لموجودات ا 

 

 
   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي 

 2019كانون الثاني    1كما في    133,283  133,283
 االستهالك   (26,657)  -

 التمويل  مصاريف   -  6,327
 الدفعات    -  ( 25,500) 

 2019األول   كانون   31كما في    106,626  114,110
 

 (:16المالية الدولي رقم )  يرم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقار تي توال تاحفم( فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة  ج
 

 ات ودوج حق استخدام الم
)أي التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل   يجارباالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإل مفتاحتقوم 

ة، ويتم تعديل قيميل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في التنز  بعد لالستخدام(. يتم االعتراف بحق استخدام األصل بالتكلفة،
 .يجارت عقود اإلمازاالقيمة عند إعادة تقييم الت

المعترف بها، باإلضافة الى التكاليف األولية المباشرة المتكبدة،  يجارتتضمن تكلفة حق استخدام األصل قيمة التزامات عقود اإل
. في حال لم تكن يجارة متعلقة بعقد اإلتلموحًا منها أي حوافز مستاريخ بدء العقد، مطر قبل أو  التي تمت في يجارودفعات اإل

صل المعترف  متيقنة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة العقد، يتم استهالك قيمة حق استخدام األ احمفت
ام يهما أقل. تخضع موجودات حق استخدأ يجاراإل عقد مدة به على أساس القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل او 

 األصل إلى اختبار التدني في القيمة.
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   يجارعقود اإلت  بامطلو 

التي  يجاربالقيمة الحالية المخصومة لدفعات اإل يجار، باالعتراف بمطلوبات عقد اإليجارفي تاريخ بدء عقد اإل مفتاحتقوم 
ثابتة( مطروحًا  إيجاربر دفعات تعتالدفعات الثابتة )والتي في مضمونها  يجارإلات ادفع يتعين دفعها خالل مدة العقد. تتضمن 

 لشروط العقد،  اً المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو نسب متفق عليها وفق يجارالمستحقة ودفعات اإل يجارإلا منها حوافز
ن أيضًا قيمة ممارسة خيار الشراء والذي م رجاياإلعات والمبالغ المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دف

  اً تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفق مفتاح، إذا كانت يجارات إنهاء عقد اإلامغر باإلضافة الى قيمة  مفتاحلمؤكد أن تمارسه ا
 لشروط العقد. 

قا لشروط العقد كمصاريف في  ا وفعليهالمتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق  يجاريتم االعتراف بدفعات اإل
 الغ.مبالها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك  في  الفترة التي يقع

المستقبلية معدل االقتراض عند بدء  يجارلغايات خصم دفعات اإل مفتاح، تستخدم يجارعند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإل
بقيمة الفائدة  يجارإلت اغير قابل للتحديد. الحقًا يتم زيادة مطلوبا رجاياإلإذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد  يجاراإل

إذا  يجارالفعلية. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإل يجارقيمة دفعات اإلب هاالمستحقة ويتم تخفيض
 إيجارر دفعات لدفعات التي في مضمونها تعتبلى اير ع أو عند حدوث اي تغي يجاركان هناك أي تعديل أو تغيير على مدة اإل

 . صلو عند تغير التقييم المتعلق بشراء األتة أثاب
 

 األصول منخفضة القيمة   إيجارقصيرة األجل وعقود    يجارعقود اإل
قود ي: ع ل )أقصيرة األج يجارجل على بعض عقود اإلقصيرة األ يجاربتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإل مفتاحتقوم 

أيضا بتطبيق اإلعفاء    مفتاحكما تقوم    (.صلء األمن تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراقل  شهرًا أو أ  12التي تبلغ مدتها    يجاراإل
للموجودات التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم  يجارللموجودات منخفضة القيمة على بعض عقود اإل يجارالمتعلق بعقود اإل

على أساس   إيجارقيمة كمصروف منخفضة ال دات الموجو  إيجارقصيرة األجل وعقود  يجارإلود العق جارياالعتراف بدفعات اإل
 .يجارلثابت وعلى مدة اإلا  سطالق

 
 للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد   يجارالتقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإل

مشمولة بخيار تمديد ال خذ بعين االعتبار الفترات لغاء، مع األة لإلقابلالر على أنها المدة غي يجاربتحديد مدة عقد اإل مفتاحتقوم 
، إذا كان من المؤكد  يجارمؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإلالن إذا كان م يجارعقد اإل

ق في استئجار الموجودات لفترات لحا احمفت يوجد لدى يجاربممارسة هذا الخيار. بموجب بعض عقود اإل مفتاحأاّل تقوم 
 ن المؤكد ممارسة خيار التجديد.م  ان ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا ك مفتاح  قومإضافية. ت

تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزًا اقتصاديًا لممارسة خيار التجديد. الحقًا  مفتاحوهذا يعني، أن 
  وف في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظر  رجايإلبإعادة تقييم مدة عقد ا مفتاح، تقوم يجارإلول امفع لتاريخ سريان 

لواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير ا
 في استراتيجية العمل(. 

  لية. إن مدة العقد ودات في عملياتها التشغيموجنظرًا ألهمية هذه ال يجارزء من مدة عقد اإلد كجتجديبتضمين فترة ال مفتاحقامت 
 وفي حال إلغاء تلك العقود فإن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل  اً القابلة لإللغاء لبعض هذه الموجودات تعتبر قصيرة نسبي يرغ 

 . موجودات سلبي في حال عدم وجود بدائل لتلك ال
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 قديرات  والت  سسألا  3,2
م ع  دة تق  ديرات وافتراض  ات محاس  بية ويتطل  ب ذل  ك قي  ام  داتخيتطلب اس   معايير التقارير المالية الدولية  لًا  إن إعداد القوائم المالية وفق

ل  بش  ك  اته  ااإلدارة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاس  بية. تق  وم اإلدارة بمراجع  ة تق  ديراتها وافتراض  اتها واجتهاد
  موج  ودات ى الق  يم الدفتري  ة للعل   م  الس  ابقة م  ن اج  ل تش  كيل أس  اس إلص  دار األحك  ا  ااته   مس  تمر بن  اًء عل  ى المعلوم  ات المت  وفرة وخبر 

 . نظرًا الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. والمطلوبات 
 

   متلكات والمعدات األعمار اإلنتاجية للم
 سنة مالية.  كلة  وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاي  اتدلمعممتلكات وااإلنتاجية للعادة تقدير األعمار  ح بإمفتاتقوم إدارة  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   4,2

 إيرادات المنح  
م  قي  اال  ةنح   لما  ي متلق   تعهدات المانحين غير المشروطة هي تلك التعهدات التي يعطيها الم  انح دون وج  ود أي  ة ش  روط مس  بقة عل  ى  

 بها للحصول على هذه المنحة.
 طة كما يلي:رو مشبإيرادات المنح من تعهدات المانحين غير ال  رافاالعتيتم  
 حصول على تعهد غير مشروط من المانح. البالمنح غير مقيدة االستخدام أو الوقت كإيراد عند    االعترافيتم   −
و  رض أغ   ال  عندما يتحقق  كإيراد  زمن ين أو مرتبطة بمرور  ض معذ غر بالمنح المقيدة مؤقتًا والمخصصة لتنفي االعترافتم ي −

 .  للمنحة  مرور الزمن المحدد

 لمؤجلة ا   اتاإليراد
 كإيرادات ابه االعترافكإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة ويتم  من خالل المنح التي تم الحصول عليها  معدات الو الممتلكات  يتم قيد

   والمعدات.  ممتلكات للقع  بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتو   دات موجو ي الفي قائمة النشاطات والتغير في صاف

 تحقق المصاريف
 مصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.الد  يتم قي

 تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
غير متداولة. تكون  ة أوداولتقوم مفتاح بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمت

 ت التالية:اللحاالموجودات متداولة في ا

 لهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العاديةا  ون من المتوقع أن تتحقق أو ان يك -

 محتفظ بها لغرض المتاجرة -

 بعد تاريخ القوائم المالية، أو  من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شهراً  -

اوز اثني تجت المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق خالل فترة ول أالنقد المقيد ألغراض التبادمعادل باستثناء د الالنقالنقد و  -
 عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية.

 أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.
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 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

 غيل العاديةها ضمن دورة التشسديدقع تمن المتو  -

 تاجرةلمض امحتفظ بها لغر  -

 عد تاريخ القوائم المالية، أو ب  اً مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهر  -

 ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة تتجاوز اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية. -

 أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة. 
 

 المستحق من جهات مانحة 

تلمة والتعهدات غير القابلة للتحصيل. ي  تم  المشروط بعد تنزيل المبالغ المسغير  ستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد  الم تظهر
 جح تحصيل كامل مبلغ التعهد غير المشروط.تقدير التعهدات غير القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المر 

 تدني الموجودات المالية 
عند تحديد التدني للموجودات المالية،  . ر االئتمانية المتوقعةموذج الخسائنتحديد التدني على أساس لمالية ليتم تقييم الموجودات ا

مستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية ال مفتاحتستخدم إدارة 
ومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية ي منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلشكل جوهر ودات المالية قد زادت بعلى الموج

 المتوقعة. 

 القيمة العادلة 
ي قائمة المركز المالي والتي ال يمكن الحصول على قيمتها يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة ف

يتم الحصول على  لنقدية المتوقعة المخصومة.تدفقات اطرق مناسبة للتقييم تشمل المن خالل من أسواق مالية نشطة،  العادلة
ذه المدخالت يتم مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن، وحين ال يكون من المناسب االعتماد على ه

اضات عوامل تخص المدخالت التي يتم ه االفتر تشمل هذ .لقيمة العادلةاعتماد درجة من التقديرات واالفتراضات لتحديد ا
قد تؤثر التغيرات في االفتراضات  .العتماد عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى ا

 .يمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم الماليةعلى مبالغ الق

 قد واألرصدة لدى البنوكالن
وودائ  ع قص  يرة    البن  وكل  دى    حس  ابات جاري  ةنق  د ف  ي الص  ندوق و   م  ن   والنق  د المع  ادل  النق  د  يتك  ون قائم  ة الت  دفقات النقدي  ة  ألغ  راض  

 جاري مدين القائمة، إن وجدت.ستحق خالل فترة ثالث شهور أو أقل، بعد تنزيل حسابات الاألجل ت

 ومعدات    ممتلكات
إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات   ،كمةهالك المتراكم وخسائر التدني المترايل االستلمعدات بالكلفة بعد تنز تظهر الممتلكات وا

ئية طويلة األجل إذا  والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشا
. يتم لتغير في صافي الموجودات عند تحققهاشاطات واات األخرى في قائمة النتحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفق

 احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي  

 (سنوات )
 5-4 أجهزة مكتبية

 7-6 أثاث مكتبي 
 5 تحسينات مأجور
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منفعة اقتصادية  ها عند التخلص منها أو عند عدم وجودوهرية منت والمعدات وأي أجزاء جبند من الممتلكا أييتم شطب 
، والذي يمثل الفرق بين العائد من بندأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب ال بندمتوقعة من استخدام ال

 .المقيدةغير    في صافي الموجودات ، في قائمة النشاطات والتغير  بندلتخلص وصافي القيمة الدفترية للا

 إن لزم األمر.   ،واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً   ات موجودتتم مراجعة القيم المتبقية لل

 ضريبة الدخل  
 ا غير خاضعة لضريبة الدخل.إنهلذلك فلربح،  مؤسسة غير هادفة ل مفتاحتعتبر 

   مستحقاتو   ذمم دائنة
ائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة تحقة السداد في المستقبل مقابل البضمبالغ مسيتم إثبات المطلوبات لل

 بها من قبل المورد. 

 العمالت األجنبية
ل . يتم تحويمعدل سعر الصرف الشهري ى إلى الدوالر األمريكي وفقًا ليتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخر 

في تاريخ القوائم  كمات األجنبية وفقًا ألسعار الصرف التي تستحق القبض أو الدفع بالعمال النقدية الموجودات والمطلوبات 
 .غير المقيدة ي الموجودات ، يتم إظهار أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة النشاطات والتغير في صافالمالية

 ممتلكات ومعدات   . 3

 
 أجهزة  

  مكتبية
  أثاث 

 مكتبي
 تحسينات 

 وع المجم  ر مأجو 
 دوالر أمريكي   والر أمريكي د  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

        :  الكلفة
 333,006  28,495  69,670  234,841 2019كانون الثاني    1كما في  
 3,577  -  1,553  2,024 إضافات 
 336,583  28,495  71,223  236,865 2019كانون األول    31كما في  

        
        كم: المترا  كاالستهال

 322,351  28,495  67,457  226,399 2019الثاني    كانون    1كما في 
 4,045  -  741  3,304 االستهالك للسنة 

 326,396  28,495  68,198  229,703 2019كانون األول    31كما في  
 

        صافي القيمة الدفترية

 10,187  -  3,025  7,162 2019كانون األول    31كما في  

 10,655  -  2,213  8,442 2018كانون األول    31ا في  كم
 

 دوالر أمريكي  317,314 بلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أنشطة مفتاح مبلغ
 ي.على التوال ،2018و   2019كانون األول    31أمريكي كما في    دوالر  309,219و 
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 حة  نمستحق من جهات ما . 4
 يدرص 

  اإلضافات   بداية السنة 
 النقد 

 لمستلما
 

  استبعادات
فروقات تحويل  

  عمالت أجنبية
 رصيد

 نهاية السنة
 دوالر أمريكي  يدوالر أمريك  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 -  58,167  -  (57,105)  -  (1,062) ( Arab Fund)الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 5,651  143,557  (138,465)  -  1,436  12,179 (UNFPAلمتحدة للسكان )صندوق األمم ا

 مشروع تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم واألمن -أوكسفام 
 (5,320)  -  5,454 3السنة  (04861)عقد 

 
-  (134)  - 

 سلم واألمن اء البن  يز مشاركة النساء فيمشروع تعز  -أوكسفام 
 (89,184)  127,887  - 4السنة  (05797)عقد 

 
-  (1,760)  36,943 

 -  (232)  -  (9,194)  -  9,426 3السنة  (04854مشروع التمويل من أجل التنمية )عقد  -أوكسفام 
 112,845  (5,654)  -  (69,457)  187,956  - 4السنة  (05784مشروع التمويل من أجل التنمية )عقد  -سفام أوك

 36,000  -  -  (180,000)  180,000  36,000 الدعم العام الرئيسي -الغربية وقطاع غزة( التعاون السويسري )الضفة 
 120,854  (6,154)  -  (112,447)  -  239,455 االتحاد األوروبي 

 -  (5,775)  -  (325,071)  330,846  - المشروع – (NRO)مكتب الممثلية النرويجية 
 -  (2,403)  -  (89,268)  91,671  - الدعم العام الرئيسي - (IRO)مكتب الممثلية اإليرلندية 

 7,003  -  -  (2,444)  (235)  4,324 (GIZالتعاون األلماني )
 -  -  -  (55,000)  35,000  20,000 (لسطينية لالستثمار )أبيكالشركة العربية الف

 -  -  -  (6,255)  4,000  2,255 كرامة العربي ئتالف إ نمية وإعالم المرأة /ت 
 95,000  (75,000)  -  -  20,000  - (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 -  -  -  5,000  (5,000)  - ( IRC) لجنة اإلنقاذ الدولية
 20,000  -  -  (87,250)  107,250  - منح غير مقيدة  -القطاع الخاص الفلسطيني

 383,411  1,308,167  (1,304,016)  (2,444)  (21,973)  363,145 
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 موجودات متداولة أخرى  . 5
 2019  2018 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 10,858  10,038 ذمم موظفين
 9,398  13,170 فوائد مستحقة

 8,934  7,185 أخرى 
 30,393  29,190 

 لبنوك النقد واألرصدة لدى ا . 6
 2019  2018 
 دوالر أمريكي   ريكي الر أمدو  

 471,946  673,191 وق وحسابات جارية لدى بنوكالنقد في الصند
 525,650  573,889 ودائع ألجل لدى البنوك  

 1,247,080  997,596 
 

 .على التوالي  ،2018و  2019خالل عامي    % 2,5و  % 3,1  ئع ألجلالودابلغ معدل الفائدة على  

دوالر  147,950و دوالر أمريكي  168,045 ودائع بقيمة 2018و  2019 األولكانون  31كما في  تتضمن الودائع ألجل
 .(9)إيضاح مخصصة لمقابلة مستحقات نهاية خدمة الموظفين    على التوالي  ،أمريكي 

 ة مقيد من مجلس اإلدار   احتياطي . 7

 ي غرضاو أل  على المدى الطويل  مفتاح  ستدامةافي    مساهمةللفتاح  م  إدارةمجلس  من قبل    تخصيصها  مبالغ تم  بندهذا ال  يمثل
على   سعر الفائدة  معدل  غبل.  اً شهر   12ترة  ستحق خالل فت  األمريكيبالدوالر    كوديعةهذا المبلغ    ربطتم  . دارةاإلمجلس    يحدده

 .على التوالي   ،2018و  2019خالل عامي    % 2,5و %  2,9  الوديعة

 دات مؤجلة إيرا . 8
والتي يتم تس  جيلها ك  إيرادات    اً التي تم الحصول عليها خالل السنة من المنح المقيدة مؤقت  والمعدات كلفة الممتلكات  البندهذا يمثل 

 مؤجلة ويتم االعتراف بها كإيرادات بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل.
   ؤجلة خالل السنة:ت المدالى اإليرالي الحركة ع فيما ي  

 2019  2018 
 دوالر أمريكي   ر أمريكي دوال 

 10,271  10,655 رصيد بداية السنة
 4,824  3,577 (11إضافات )إيضاح  

 (4,440)  (4,045) إيرادات مؤجلة متحققة 
 10,655  10,187 رصيد نهاية السنة
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 الموظفين   نهاية خدمةمخصص   . 9
 لسنة:الموظفين خالل ا  دمةنهاية خعلى مخصص  تمت   تي الحركة الا يلي ملخص  فيم

 2019  2018 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 128,862  147,950 رصيد بداية السنة
 42,549  33,222 إضافات خالل السنة 

 (23,461)  (13,127) دفعات خالل السنة
 147,950  168,045 *رصيد نهاية السنة

 .مفتاح  على   مرفوعةال  القضائية  دعوى ال  خصتخدمة  اية  نه تعابأالذي يمثل  و دوالر أمريكي   3,848مبلغ  يد  مل هذا الرصيش *

 ذمم دائنة ومستحقات . 10
 2019  2018 
 الر أمريكي دو   دوالر أمريكي  

 72,671  51,648 ذمم دائنة
 45,612  41,334 جلةآشيكات  

 -  8,020 ص قضايامخص
 6,583  6,726 مصاريف مستحقة

 107,728  124,866 
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 يدة مؤقتًا  مقمنح   . 11
ول عليها والمبلغ المصروف من كل منحة لتحقيق الهدف. فيما  تًا التي تم الحصمؤقتًا والتي تخضع لتحقيق هدف معين، وتمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المنح المقيدة مؤق يمثل هذا البند المنح المقيدة

 : 2019م  مقيدة مؤقتًا خالل عاالمنح اليلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد  

 
 رصيد

  اإلضافات  السنة بداية
دات متحققة من إيرا

  دات استبعا  مؤجلة   إيرادات  المنح المقيدة مؤقتاً 
فروقات عمالت  

  أجنبية
 رصيد

 السنة نهاية
 مريكي دوالر أ  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي  

 -  44,377  -  (44,261)  -  -  (116) ( Arab fund)لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ي الصندوق العرب
 -  143,557  (146,290)  -  -  2,733  - ( UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان )

 -  79,709  91,671  (166,488)  (919)  -  (3,973)   ( IROمكتب الممثلية اإليرلندية )
( 05797اء السلم واألمن )عقد مشروع تعزيز مشاركة النساء في بن -كسفام أو 

 70,377  (4,007)  -  -  (53,503)  127,887  - 4السنة 
 107,487  (5,990)  -  -  (74,479)  187,956  - 4( السنة 05784مشروع التمويل من أجل التنمية )عقد  -أوكسفام 

 143,535  330,846  (171,077)  (960)  -  (5,775)  296,569 ( NRO) ثلية النرويجيةمكتب المم
 -  -  -  (1,310)  (178,690)  180,000  - التعاون السويسري )الضفة الغربية وقطاع غزة(

 201,936  (8,299)  -  -  (65,954)  -  276,189 االتحاد األوروبي
 -  61,455  388  (58,490)  (388)  (2,448)  (517) ( GIZالتعاون األلماني )

 35,000  -  -  -  (20,000)  35,000  20,000 طينية لالستثمار )أبيك( الشركة العربية الفلس 
 -  -  -  -  (4,000)  4,000  - تنمية وإعالم المرأة / إئتالف كرامة العربي 

 95,000  (76,787)  -  -  -  18,213  - ( UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
 5,000  -  -  -  -  5,000  - ( IRCة اإلنقاذ الدولية )لجن

 625,265  1,201,305  (1,060,019)  (3,577)  (2,448)  (25,944)  734,582 

 منح غير مقيدة  . 12
 2019  2018 
 الر أمريكيدو   دوالر أمريكي 

 -  107,250 منح من القطاع الخاص
 8,354  8,568 ائدو ف إيرادات
 431  531 لجمعية العموميةا ءأعضا تاشتراكا

 150  225 أخرى 
 116,574  8,935 
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 مصاريف المشاريع . 13

 
العربي لإلنماء   الصندوق  

 التعاون األلماني   أبيك  االقتصادي واالجتماعي
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   أوكسفام 
 

 

 
 

  لمشاريع مدرة للدخل منح 
مشروع تقوية القيادات  

  الشابة 
 يف مشاركة المرأة  تعزيز

  حلية الهيئات الم
اء في  النسمشروع تعزيز مشاركة 

  (4ة بناء السلم واألمن )السن
مشروع التمويل من أجل  

  (4)السنة  التنمية
تعزيز مشاركة   -مشروع "شوفونا" 

  المرأة في لجان المصالحة 
 جموع الم 

 الجزئي 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   كي ير دوالر أم  الر أمريكي دو   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   والر أمريكي د  

 99,809  17,340  36,683  26,581  11,067  705  7,433  أخرى  ومنافع البرامجي موظفرواتب 
 55,394  13,680  16,741  6,925  12,858  3,670  1,520  ن في مجال البحوث مدربون واستشاريو 

 8,386  -  -  -  8,386  -  -  استطالع الرأي العام / مسوحات 
 1,340  -  386  261  693  -  -  تحرير وترجمة

 1,487  -  -  1,145  -  342  -  مصاريف سفر وبدل مهمات 
 12,926  6,691  -  4,693  1,477  -  65  مصاريف منسقات الميدانيات

 307  -  -  -  -  307  -  متطوعين ومكافآت فرص الظل تدريب 
 8,682  -  3,002  27  5,653  -  -   ت ومنشورات مطبوعا

 36,509  17,091  2,481  3,236  4,945  8,684  72  بورش عمل وتدري
 29,056  16,200  1,136  1,800  4,076  3,683  2,161  مواصالت وإقامة 

 19,219  -  3,403  996  -  1,290  13,530  نشاطات وحمالت إعالمية
 1,542  773  -  309  300  32  128  لوازم ومواد

 12,134  -  -  -  -  -  12,134  مصاريف مباشرة أخرى 
 186,982  54,435  27,149  19,392  38,388  18,008  29,610  اشرة للبرنامجالمصاريف المب

 11,610  50  400  550  4,893  350  5,367  رواتب إداريين ومنافع أخرى 
 -  -  -  -  -  -  -  أتعاب مهنية

 11,952  2,610  4,947  3,298  1,097  -  -  لرقابة والتقييم ومنافع أخرى ا  رواتب
 23,562  2,660  5,347  3,848  5,990  350  5,367  اإلدارةيف مصار 

 9,259  1,720  2,841  1,300  1,916  882  600  موجودات حق استخدام  استهالك 
 4,195  354  1,485  1,129  658  -  569  مياه وكهرباء وتدفئة
 2,558  201  821  811  286  39  400  هاتف وبريد وفاكس

 980  74  79  366  179  -  282  زمات مكتبيةومستل قرطاسية
 175  3  74  76  6  16  -  وأخرى مصاريف بنكية 

مصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة  
 -  -  -  -  -  -  -  العامة 

 17,167  2,352  5,300  3,682  3,045  937  1,851  ى مصاريف إدارية أخر 
 327,520  76,787  74,479  53,503  58,490  20,000  44,261  المجموع
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 :)تابع(مصاريف المشاريع تشتمل 

 

 

 

 المجموع الجزئي

 االتحاد األوروبي 
 التعاون السويسري   

 اع غزة()الضفة الغربية وقط
 ي  سر ويالتعاون الس 

 الضفة الغربية وقطاع غزة()
 مكتب 

  لية اإليرلنديةلممثا
 مكتب

 ويجيةالممثلية النر 
 مكتب 

  ة النرويجيةالممثلي

 جموعالم
   الجزئي 

الشباب كمدافعين   مشروع
  (%80ن )عن حقوق اإلنسا

 الشباب  مشروع
ن كمدافعين عن حقوق اإلنسا 

  رئيسيالدعم العام ال  (20%)
 ةركشامشروع تعزيز م

  ¤ لمرأة في الحياة العامةا 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ريكيدوالر أم  أمريكيدوالر   والر أمريكيد  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  يكيأمر  دوالر  

 284,091  30,414  14,842  50,002  56,230  -  32,794  99,809  أخرى  ومنافع البرامجرواتب موظفي  
 73,345  7,240  -  1,690  1,690  1,829  5,502  55,394  ال البحوثجي من فو مدربون واستشاري

 8,386  -  -  -  -  -  -  8,386  ع الرأي العام / مسوحات استطال
 4,054  2,216  -  -  498  -  -  1,340  تحرير وترجمة

 3,138  980  25  440  98  -  108  1,487  مصاريف سفر وبدل مهمات
 59,950  18,155  1,884  8,329  9,235  642  8,779  12,926   الميدانيات قاتمنس مصاريف

 7,857  -  900  1,500  -  -  5,150  307  فرص الظل  مكافآتعين و تدريب متطو 
 9,375  69  114  188  186  -  136  8,682  ومنشورات مطبوعات

 54,303  15,462  38  1,025  374  -  895  36,509  ورش عمل وتدريب
 43,290  8,560  508  1,073  1,081  23  2,989  29,056  مواصالت وإقامة

 130,603  15,114  -  48,689  47,485  -  96  19,219  وحمالت إعالمية نشاطات
 400  -  -  100  300  -  -  -  مصاريف عضوية

 2,992  899  26  218  83  -  224  1,542  لوازم ومواد 
 6,140  -  3,360  2,780  -  -  -  -  لموظفيناير تطو 

 26,931  -  -  -  -  13,719  1,078  12,134  مصاريف مباشرة أخرى 
 430,764  68,695  6,855  66,032  61,030  16,213  24,957  186,982  المصاريف المباشرة للبرنامج 

 76,659  3,943  24,566  20,821  15,619  -  100  11,610  رواتب إداريين ومنافع أخرى 
 24,330  -  3,400  10,465  10,465  -  -  -  يةمهن أتعاب

 35,378  6,288  1,000  5,143  7,546  -  3,449  11,952  لتقييم ومنافع أخرى رواتب الرقابة وا
 136,367  10,231  28,966  36,429  33,630  -  3,549  23,562  إلدارة مصاريف ا 

 24,320  1,400  3,600  4,500  4,061  445  1,055  9,259  موجودات حق استخدام  الكستها
 17,324  -  3,909  4,214  3,007  -  1,999  4,195  مياه وكهرباء وتدفئة
 5,452  -  246  567  1,110  -  971  2,558  هاتف وبريد وفاكس

 4,576  -  995  2,173  1,408  -  -  -  مواصالت 
 4,441  84  420  1,790  698  -  469  980  ومستلزمات مكتبية قرطاسية

 671  89  87  3  492  -  -  -  ف ضيافة مصاري
 466  -  232  176  -  -  58  -  مصاريف الدعاية

 582  -  12  121  172  -  102  175  مصاريف بنكية واخرى 
 مجلس اإلدارة والهيئة مصاريف اجتماعات

 -  -  ةالعام
 

- 
 

194  481  -  -  675 
 58,507  1,573  9,501  14,025  11,142  445  4,654  17,167  ف إدارية أخرى صاريم

 909,729  110,913  60,164  166,488  162,032  16,658  65,954  327,520  المجموع 
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:)تابع(تشتمل مصاريف المشاريع 

  
 المجموع 

 زئي الج

 
صندوق األمم المتحدة  

  لسكانل
  فإئتال /مرأة لتنمية وإعالم ا

     كرامة العربي 

   
ة بين الجنسين ساوا الم 

  وتمكين المرأة 
حقوق المواطنة للفتيات  

  المراهفات 
مجموع مصاريف  

  ¤ 2019المشاريع 
مجموع مصاريف  

 2018المشاريع 
 دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   

 289,421  308,338  2,424  21,823  284,091  خرى نافع أمو  ظفي البرامجواتب مو ر 
 132,269  83,557  444  9,768  73,345  بحوث اريون في مجال المدربون واستش

 3,747  8,386  -  -  8,386  استطالع الرأي العام / مسوحات 
 13,669  4,529  -  475  4,054  تحرير وترجمة

 39,550  3,138  -  -  3,138  ر وبدل مهمات اريف سفمص 
 60,940  63,120  -  3,170  59,950   تانيامصاريف منسقات الميد

 3,749  11,839  -  3,982  7,857  ين ومكافآت فرص الظل تدريب متطوع
 38,735  9,894  -  519  9,375  مطبوعات ومنشورات 

 64,945  59,252  698  4,251  54,303  ورش عمل وتدريب
 60,734  45,878  284  2,304  43,290  امة قمواصالت وإ

 16,099  140,893  -  10,290  130,603  الت إعالميةاطات وحمنش
 400  400  -  -  400  مصاريف عضوية

 6,049  5,474  -  2,482  2,992  ومواد لوازم
 946  6,140  -  -  6,140  تطوير الموظفين
 58,760  104,939  -  78,008  26,931  أخرى  مصاريف مباشرة

 500,592  547,439  1,426  115,249  430,764  مجناللبر المباشرة  المصاريف
 114,939  80,934  50  4,225  76,659  رواتب إداريين ومنافع أخرى 

 12,215  24,720  -  390  24,330  أتعاب مهنية
 34,114  36,378  -  1,000  35,378  رواتب الرقابة والتقييم ومنافع أخرى 

 161,268  142,032  50  5,615  136,367  صاريف اإلدارة م
 25,500  25,500  100  1,080  24,320  موجودات حق استخدام  استهالك 

 17,829  18,777  -  1,453  17,324  مياه وكهرباء وتدفئة
 7,350  6,142  -  690  5,452  بريد وفاكسهاتف و 

 4,223  4,576  -  -  4,576  مواصالت
 4,693  4,800  -  359  4,441  يةمكتباسية ومستلزمات طقر 

 674  671  -  -  671  مصاريف ضيافة 
 221  466  -  -  466  مصاريف الدعاية

 866  603  -  21  582  وأخرى مصاريف بنكية 
 573  675  -  -  675  مصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة العامة 

 61,929  62,210  100  3,603  58,507  ية أخرى ف إدار ريامص
 1,013,210  1,060,019  4,000  146,290  909,729  المجموع
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 مصاريف أخرى  . 14
 2019  2018 
 الر أمريكي دو   دوالر أمريكي  

 -  6,327 مصاريف تمويل
 -  1,157 موجودات   استهالك حق استخدام

 7,484  - 

 ذات عالقة   جهاتمعامالت مع   . 15
تم اعتم   اد  إلدارة العلي  ا. ي    وا  إلدارةاالت   ي تتض  من أعض   اء مجل   س  ه   ذا البن  د المع   امالت الت   ي تم  ت م   ع جه   ات ذات عالق  ة و   يمث  ل

 .مفتاح  ادارةسياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل  

 جهات ذات عالقة:  ة معيالتال  ركات حال  الموجودات في  صاتغير في والالنشاطات  شمل قائمة  ت
 2019  2018 
 ر أمريكي دوال  دوالر أمريكي  

    :ة العلياتعويضات ومنافع اإلدار 
 51,871  14,850 افع قصيرة األجلمن

 4,516  11,035 تعويض نهاية الخدمة  

   القيمة العادلة لألدوات المالية . 16
 ت مالية.اومطلوب  مالية  ات ة من موجودماليتتألف األدوات ال

   .خرى دات المتداولة األوبعض الموجو د واألرصدة لدى البنوك  النقو   ات مانحةالموجودات المالية من المستحق من جه  ألفتت

 .ومنح مقيدة مؤقتاً   المستحقات بعض  و   دائنةالذمم  الالمطلوبات المالية من    ألفتت

 لدفترية.اقيمتها  عن    وهري المالية بشكل جال تختلف القيمة العادلة لألدوات  

 إدارة المخاطر  . 17

 غير في أسعار الفائدة الت   مخاطر
ت المالية الخاضعة ألسعار فوائد متغيرة. ئدة على الموجودال رئيسي عن التغيرات في أسعار الفاتنجم مخاطر أسعار الفائدة بشك

 دة على هذه الموجودات. ئار الفاألسعاطر  الي ال يوجد مخإن الموجودات المالية لمفتاح تخضع ألسعار فائدة ثابتة وبالت
 

 يولة الس  مخاطر
                  التزاماته  ا قص  يرة      م  ة   ء           ة م  ن أج  ل مال                                ري  ق التأك  د م  ن ت  وفر األرص  دة النقدي                                               تعم  ل مفت  اح عل  ى إدارة مخ  اطر الس  يولة وذل  ك ع  ن ط

                                          يتم تمويل نشاطات مفتاح من قبل عدة مانحين.                                   األجل وتمويل نشاطاتها التشغيلية.

 الل فترة تقل عن ثالثة شهور. خ  لماليةاح امفت  ق معظم مطلوبات تستح
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 ر االئتمان مخاط
فاء بالتزاماته تجاه الجمعية  ة المالية عن الو عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألدا  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم

أساسي من  ية بشكلغيلالتش جة عن العمليات نات مفتاحمما يؤدي إلى حدوث خسائر. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها 
 (.4كما هو مبين في إيضاح ) انحةات مالذمم المستحقة من جه

 . ة وموثوقةل من مصادر متعدداالئتمان من خالل الحصول على تموي  من مخاطر  مفتاحتحد  
 

 مخاطر العمالت األجنبية 
وذلك عن  ،لديها النقدية مطلوبات والودات ناتجة عن الموجمدى تعرض مفتاح لمخاطر العمالت األجنبية ال التالي يبين الجدول 

ي لة فممكنة المعقو نتيجة للتغيرات ال غير المقيدة دات النشاطات والتغير في صافي الموجو حساسية قائمة مدى  قياسطريق 
في النقص المتوقع إن أثر ، مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة. الدوالر األمريكي مقابل أسعار صرف العمالت األجنبية 

 أدناه:  بينةساٍو ومعاكس ألثر الزيادة الممالصرف    عارأس

 

 
لزيادة في سعر صرف  ا

 العمالت مقابل 
  ر األمريكي الدوال

قائمة التأثير على  
ي نشاطات والتغير فال

غير   صافي الموجودات 
 المقيدة

 دوالر أمريكي   %  
2019     

 36,577  20  وحدة النقد األوروبي
 (8,765)  20  قل اإلسرائيليالشي

     
2018     

 27,812  20  يوروبوحدة النقد األ
 (9,940)  20  الشيقل اإلسرائيلي

 المخاطر في المنطقة الجغرافية  كزر ت . 18
 مفتاحيزيد من خطر ممارسة  في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة أنشطتها مفتاحرس تما

 .هائعلى أداًا  سلبك  ذل ها وقد يؤثرألنشطت

 التزامات محتملة  . 19
بسبب  2019كانون األول  31ي في كما دوالر أمريك 131,864مقامة ضدها بمبلغ  ةيقض مدعى عليها في ك احمفتتظهر 

ال  ةيأن هذه القض مفتاحالمستشار القانوني لو  اإلدارةمجلس مفتاح و  إدارة، وفي رأي على أساس خالف تعاقديقائم نزاع عمل 
التزامات  تترتبأنه لن بيعتقد مل و مل المستشار القانوني مع القضية بالكاتعاي. مسلي نوني قوي أو قا إلى أساس أو سبب تستند

 .لم تؤثر القضية على عمل مفتاح  ،بالتالي   .اما تم تخصيصه لمواجهته، باستثناء  على مفتاح  مالية
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 أحداث الحقة . 20
اعات األعمال  طقعلى االقتصاد العالمي و  (COVID 19) ناو ر و تأثير فيروس ك تمرارلتاريخ القوائم المالية، ونتيجة اس اً حقال

مكن أن تتأثر المختلفة وما رافق ذلك من قيود وإجراءات فرضتها الحكومة الفلسطينية ودول الجوار وبقية دول العالم، فإنه من الم
  حداث.بهذه األ ةالتشغيلي  مفتاحأنشطة  

دقة في الوقت الحالي،  بالمستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها  ت ار ضح ويعتمد على التطو ر غير واهذا وال يزال مدى وفترة هذه اآلثا
بتاريخ اعتماد القوائم المالية. علمًا بأنه قد يكون لهذه التطورات أثر على المحتمل ر من تقدير حجم األث حمفتاوبالتالي لم تتمكن 

 .تاحمفل  المستقبلية  والتدفقات النقدية  الوضع المالي 

 


