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 ةعضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمي

 
 
 

   تقرير مدقق الحسابات المستقلتقرير مدقق الحسابات المستقل
 أمانأمان  --الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية العمومية لإلى إلى 

 
 الـــرأي

والتي تتكون من قائمة المركز المالي  المؤسسة(/أمانأمان ) –من أجل النزاهة والمساءلة  لمؤسسة االئتالفلقد دققنا القوائم المالية 
وقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  2019كانون األول  31كما في 

 المحاسبية. التاريخ واإليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات
 

كانون األول  31كما في  للمؤسسةفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ت ظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 
 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية. االمالي وتدفقاته اوأداءه 2019

 
 أساس الرأي

د قمنا بتدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقا  لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات لق
نحن مستقلون عن المؤسسة وفقا  لقواعد السلوك الدولية للمحاسبين المهنيين )بما عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. 

، كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى عايير االستقاللية الدولية( الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهنيفي ذلك م
في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا  إلبداء المهني للمجلس.  وفقا  لمتطلبات قواعد السلوك

 الرأي.
 

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

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

، عند إعداد القوائم المالية، عن تقييم قدرة المؤسسة على االستمرار في أعمالها مستقبال  كمنشأة مستمرة ةكما أن اإلدارة مسؤول
عداد القوائم المالية وفقا  لمبدأ االستمرارية، إال إذا  كانت نية واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية وا 

 اإلدارة تصفية المؤسسة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
 

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

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو  ن القوائم الماليةإن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأ
صدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي  غلط وا 

وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط، ويتم يجري وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما  خطأ  جوهريا  عند 
اعتبارها جوهرية إذا كانت، منفردة  أو مجتمعة ، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه 

 القوائم المالية.
 



  

  

 

 

 

 
 

زء من التدقيق وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كج
 يلي:

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق  −
ا  إلبداء الرأي. إن خطر عدم اكتشاف مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساس

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.

جراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إ −
 بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.

 بها اإلدارة. تتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات التي قام −

رارية في المحاسبة، وبناء  على أدلة التدقيق التي تم الحصول التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم −
عليها، التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة 

ذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التد قيق إلى إيضاحات المؤسسة على االستمرار. وا 
القوائم المالية ذات الصلة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق 
التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 عماله كمنشأة مستمرة.المؤسسة في أ

تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإليضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل  −
 .المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل

 
يق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدق

 في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
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 جزءا  من هذه القوائم المالية 15إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 أمانأمان  --المساءلة المساءلة و و من أجل النزاهة من أجل النزاهة االئتالف االئتالف 

 قائمة المركز الماليقائمة المركز المالي
 20192019  كانون األولكانون األول  3131كما في كما في 

 
    2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 13.443  16.231  3  ممتلكات ومعدات
 -  86.806  2  حق استخدام األصول

    103.037  13.443 
       متداولة اتموجود

 1.544.045  352.961  4  مستحق من جهات مانحة
 29.648  24.835  5  موجودات متداولة أخرى

 977.639  963.936  6  وأرصده لدى البنوك نقد
    1.341.732  2.551.332 

 2.564.775  1.444.769    مجموع الموجودات

       صافي الموجودات والمطلوبات
       جودات صافي المو 

 215.702  224.302    صافي الموجودات غير المقيدة 
 215.702  224.302    مجموع صافي الموجودات  

       
       مطلوبات غير متداولة

 13.443  16.231  7  إيرادات مؤجلة
 -  63.388  2  التزامات عقود اإليجار طويلة األجل

 328.882  361.003  8  مخصص تعويض نهاية الخدمة
    440.622  342.325 

       مطلوبات متداولة
 255.365  215.494  9  ذمم دائنة ومستحقات

 -  27.428  2  الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار
 1.751.383  536.923  10  منح مقيدة مؤقتا  

    779.845  2.006.748 
 2.349.073  1.220.467    مجموع المطلوبات

 2.564.775  1.444.769    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 
   



 

 جزءا  من هذه القوائم المالية 15إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 أمانأمان  --جل النزاهة والمساءلة جل النزاهة والمساءلة من أمن أاالئتالف االئتالف 

 والتغير في صافي الموجوداتوالتغير في صافي الموجوداتالنشاطات النشاطات   قائمةقائمة
 20192019كانون األول كانون األول   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
   2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات
 1.612.798  1.693.905  10 إيرادات متحققة من منح مقيدة مؤقتا  

 8.333  7.073  7 إيرادات مؤجلة متحققة 
 3.551  16.781   إيرادات غير مقيدة
 1.624.682  1.717.759   صافي اإليرادات

      
      المصاريف 

 (1.612.798)  (1.693.905)  11 مصاريف المشاريع
 (8.333)  (7.073)  3 ات ومعداتممتلك استهالك

 3.793  (5.610)   فروقات عملة
 (5.247)  (2.571)   مصاريف أخرى

 (1.622.585)  (1.709.159)   مجموع المصاريف
      

 2.097  8.600   في صافي الموجودات الزيادة
 213.605  215.702   صافي الموجودات في بداية السنة

 215.702  224.302   ية السنةصافي الموجودات في نها
 
 
 



 

 جزءا  من هذه القوائم المالية 15إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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 أمانأمان  --المساءلة المساءلة من أجل النزاهة و من أجل النزاهة و االئتالف االئتالف 

 التدفقات النقديةالتدفقات النقدية  قائمةقائمة
 20192019كانون األول كانون األول   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
   2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 2.097  8.600   الزيادة في صافي الموجودات 

      
       تعديالت:
 8.333  7.073    ممتلكات ومعدات إستهالك
 -  28.936   حق استخدام أصول إطفاءات

 -  10.034   تكاليف تمويل
 85.216  57.637   مصروف تعويض نهاية الخدمة

 (8.333)  (7.073)   إيرادات مؤجلة متحققة 
   105.207  87.313 
      

 1.437.387  1.191.084   مستحق من جهات مانحة
 (6.194)  4.813   موجودات متداولة أخرى

 (1.568.626)  (1.204.599)   منح مقيدة مؤقتا  
 (8.222)  (39.871)   ذمم دائنة ومستحقات

 (3.137)  (25.516)   الخدمة نهايةدفعات تعويض 
 (61.479)  31.118   أنشطة التشغيل (المستخدم في)من  صافي النقد

      
      أنشطة االستثمار

 (2.835)  (9.861)   شراء ممتلكات ومعدات
 (2.835)  (9.861)   أنشطة االستثمار المستخدم في صافي النقد

      
      التمويلأنشطة 

 -  (34.960)   دفعات التزامات عقود اإليجار طويلة األجل
 -  (34.960)   صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

      
 (64.314)  (13.703)   في النقد والنقد المعادل النقص

 1.041.953  977.639   النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 977.639  963.936  6 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 أمانأمان  --والمساءلة والمساءلة من اجل النزاهة من اجل النزاهة االئتالف االئتالف 

 قوائم الماليةقوائم الماليةإيضاحات حول الإيضاحات حول ال
 20192019ألول ألول كانون اكانون ا  3131

 عـام .1
بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني  2000( عام المؤسسة/أمان) أمان - النزاهة والمساءلة تأسس االئتالف من أجل

 بتاريخفي رام اهلل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية  رسميا   المؤسسةسجلت وحقوق اإلنسان.  الديمقراطيةمجال  العاملة في
 .RA-22234-505 تحت رقمهادفة للربح  غير كجمعية 2004 شباط 9

من خالل تعزيز وتحسين النزاهة والمساءلة في النظام السياسي  الصالحلى الحكم إفي اإلسهام للوصول المؤسسة  تتمثل رسالة
  الفلسطيني.المجتمع وكذلك في جميع قطاعات 

ساءة  وخصائص مظاهرتحديد  إلىالمؤسسة تهدف   على السلطة هونتائج هأسباباستقصاء عامة و األموال ال استخدامالفساد وا 
مناسبة في المجاالت التشريعية والقضائية واإلدارية والمالية في مختلف القطاعات  اتآلي واقتراح، وتحديد الوطنية الفلسطينية

المجتمع أفراد  إلى رفع مستوى الوعي العام بينالمؤسسة عالوة على ذلك، تهدف ساد وتحقيق الشفافية والمساءلة. لمكافحة الف
عي الفلسطيني ر الفساد وآثاره المدمرة، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة بما في ذلك المجلس التشريطامخالفلسطيني فيما يتعلق ب

 والعمل بشكل وثيق مع المجلس التشريعي الفلسطيني. وأنظمهقتراح مشاريع قوانين والمجتمع المدني، وا

 .2020 شباط 18تاريخ ب اإلدارةلس من قبل مج قوائم الماليةال إقرارتم 

 السياسات المحاسبية .2

 عداداإلس أس 1.2
 ..معايير المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة الدولية  مجلسمجلستم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن 

 تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمبدأ الكلفة التاريخية.

 .للمؤسسةبالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس  قوائم الماليةالوعرض تم إعداد 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2
 متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية

كانون  1التالية نافذة المفعول إبتداء من  يق المعايير والتعديالت والتفسيراتبتطبالمؤسسة باستثناء قيام ، 2018كانون األول  31
لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت والتفسيرات أي أثر ، (16معيار التقارير المالية الدولي رقم )باستثناء  .2019الثاني 

صادرة وغير نافذة تعديالت أو تفسيرات ألي معايير أو  بتطبيق مبكرالمؤسسة لم تقم  .مؤسسةللعلى القوائم المالية جوهري 
 .المفعول

 
 ( "االيجارات"16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "عقود اإليجار" وتفسير لجنة 17( "االيجارات" بدال  من معيار المحاسبة الدولي رقم )16حل معيار التقارير المالية الدولي رقم )
يحتوي على عقد ايجار" وتفسيرات لجنة تفسير معايير  االتفاقديد ما إذا كان ح( "ت4لمالية الدولية رقم )تفسير معايير التقارير ا
( "تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية 27الحوافز" ورقم ) –( "عقود االيجار التشغيلية 15المحاسبة الدولية رقم )

لمتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات. ويتطلب المعيار من المستأجرين لعقود اإليجار". يحدد المعيار المبادئ ا
 قائمة المركز المالي. فياالعتراف بمعظم عقود اإليجار وفق ا لنموذج موحد 
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بالمقارنة مع متطلبات ( لم يتغير إلى حد كبير 16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
(. سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ 17معيار المحاسبة الدولي رقم )

( 16معيار التقارير المالية الدولي رقم ) يؤثر تطبيق(. وبالتالي، لم 17في معيار المحاسبة الدولي رقم ) المستخدمةمماثلة لتلك 
 .هي المؤجرالمؤسسة عقود اإليجار التي تكون فيها  على

 

كانون الثاني  1بتاريخ التطبيق في  األثر الرجعي المعدلبطريقة ( 16بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )المؤسسة قامت 
االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق  استخدام طريقةالمؤسسة  ، وبناء  عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة. قررت2019

لجنة  وتفسيرات( 17المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابق ا على أنها عقود إيجار وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 :(16مالية الدولي رقم )( في تاريخ التطبيق. فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير ال4التقارير المالية الدولية رقم ) ات معاييرتفسير 

 
  :2019كانون الثاني  1 يعلى قائمة المركز المالي كما ف فيما يلي أثر الزيادة

 2019 
 دوالر أمريكي 

  موجودات 
 115.742   حق استخدام األصول

  مطلوبات 
 (115.742) التزامات عقود اإليجار

 - حقوق الملكية
 

 (16لمالية الدولي رقم )أ( طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير ا

تقوم بتصنيف عقود  المؤسسةكانت  ،(16قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) لمكتبينعقود إيجار  المؤسسةيوجد لدى 
كان يتم حيث عند بدايتها إما كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية. ) كطرف مستأجر المؤسسةالتي تكون فيها ) االيجار

المرتبطة الجوهرية المخاطر والمنافع  كافةصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي في حال كان العقد يقوم بتحويل ت
تقوم  المؤسسةعلى أنه عقد إيجار تشغيلي. كانت  العقد كان يتم تصنيف ،عدا عن ذلك. المؤسسةبامتالك األصل المستأجر إلى 

لدفعات االيجار المخصومة بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المستأجر او بالقيمة الحالية برسملة عقود اإليجار التمويلي عند 
تمويل(  مصاريفايهما اقل. ويتم االعتراف بدفعات اإليجار الفعلية مقسمة ما بين الفائدة على عقد االيجار )المعترف بها ك

تقوم برسملة االصل المستأجر ولكن يتم  المؤسسةلية، لم تكن . في حالة عقود اإليجار التشغيعقود االيجاروتخفيض التزامات 
تم االعتراف ويعلى أساس القسط الثابت وعلى مدة اإليجار.  االعتراف بدفعات اإليجار كمصروف إيجار في األرباح او الخسائر

 .باإليجار المدفوع مقدما  واإليجار المستحق في األرصدة المدينة والدائنة األخرى على التوالي
 

باستخدام طريقة موحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار،  المؤسسة(، قامت 16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة. يقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول عملية، 

 دامها عند تطبيق المعيار.باستخ المؤسسةوالتي قامت 
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 عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقا  كعقود إيجار تشغيلية• 

باالعتراف بموجودات حق استخدام االصول ومطلوبات اإليجار لعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابق ا كعقود إيجار  المؤسسةقامت 
ايجار األصول منخفضة القيمة. تم االعتراف بموجودات حقوق االستخدام تشغيلية، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود 

، بصرف النظر عن استخدام معدل منذ بداية العقد لمعظم عقود اإليجار بناء  على القيمة الدفترية كما لو ان المعيار كان مطبق ا
د اإليجار باستخدام قيمة التزام اإليجار باالعتراف بأصل حق االستخدام لبعض عقو  المؤسسةاالقتراض بتاريخ التطبيق. قامت 

بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها سابق ا. تم االعتراف بالتزامات  بعد تعديلها
 تطبيق.اإليجار بناء  على القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض بتاريخ ال

 
 
 
 

 أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقأ للمعيار بحيث: المؤسسةقامت 

 استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة. −

 في تاريخ التطبيق. حق استخدام األصلالتكاليف المباشرة األولية عند قياس  المؤسسةاستبعدت  −

معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد  المؤسسةاستخدمت  −
 اإليجار.

 
 ب( المبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل

 

 يها خالل الفترة المنتهية فييوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار والحركة عل
  :2019كانون األول  31

التزامات عقود 
   اإليجار

حق استخدام 
األصول 

 (مباني)

 

 
   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 2019كانون الثاني  1كما في   115.742  115.742
 اإلطفاءات  (28.936)  -

 تكاليف التمويل  -  10.034
 الدفعات   -  (34.960)

 2019 كانون األول 31كما في   86.806  90.816
 

 (:16والتي تم تطبيقها من تاريخ تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) للمؤسسةج( فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة 
 

 حق استخدام األصول
لتاريخ الذي يكون األصل فيه قابل باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، ا المؤسسةتقوم 

بالتكلفة، بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ويتم تعديل  بحق استخدام األصللالستخدام(. يتم االعتراف 
 اإليجار. عقود القيمة عند إعادة تقييم التزامات
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المباشرة المتكبدة،  األولية لمعترف بها، باإلضافة الى التكاليفاإليجار اعقود قيمة التزامات األصل تتضمن تكلفة حق استخدام 
ا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار. في حال لم تكن  ودفعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، مطروح 

ك قيمة حق استخدام االصل المعترف جر في نهاية مدة العقد، يتم استهالستأمتيقنة من الحصول على ملكية األصل الم المؤسسة
قل. تخضع موجودات حق استخدام أاإليجار ايهما عقد العمر اإلنتاجي لألصل او مدة  مداربه على أساس القسط الثابت على 

 إلى اختبار التدني في القيمة.األصل 
 

 التزامات عقود اإليجار 
لدفعات اإليجار التي المخصومة ات عقد اإليجار بالقيمة الحالية في تاريخ بدء عقد اإليجار، باالعتراف بالتزام المؤسسةتقوم 

ا  يتعين دفعها خالل مدة العقد. تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة )والتي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة( مطروح 
متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ  نسبمنها حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشرات أو 

ا قيمة ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن  المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيض 
وفقا لشروط تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء  المؤسسةقيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت باإلضافة الى  المؤسسةتمارسه 

 العقد.
 

يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة 
 التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.

 

غايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء ل المؤسسةعند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم 
اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقا يتم زيادة التزامات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة 

القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك ويتم تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس 
أي تعديل أو تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة أو عند 

 تغير التقييم المتعلق بشراء األصل.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة
بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل )أي: عقود  المؤسسةوم تق

أيضا بتطبيق  المؤسسةشهر ا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل(. كما تقوم  12اإليجار التي تبلغ مدتها 
اإلعفاء المتعلق بعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم 

على أساس القسط  ايجار االعتراف بدفعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة القيمة كمصروف
 على مدة اإليجار.و الثابت 

 
 التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد

بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء، مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد  المؤسسةتقوم 
ا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذ

الحق في استئجار األصول لفترات  المؤسسةبموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى  بممارسة هذا الخيار. المؤسسةتقوم  أال  
 ار التجديد.ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خي المؤسسةإضافية. تقوم 

 تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحقا المؤسسةوهذا يعني، أن 
بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها  المؤسسة، تقوم لتاريخ البدء

 د يؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(.االمر الذي ق
بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظر ا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية. ان مدة العقد  المؤسسةقامت 

تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي  الغاءتعتبر قصيرة نسبيا وفي حال  لبعض هذه األصول لإللغاءالغير قابلة 
 في حال عدم وجود بدائل لتلك األصول. 
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 األسس والتقديرات  3.2

ب ذلك أيضا محاسبية ويتطل وافتراضاتإن إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات 
. تقوم إدارة المؤسسة بمراجعة تقديراتها وافتراضاتها لمؤسسةقيام اإلدارة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية ل

ية واجتهاداتها بشكل مستمر بناء  على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة. نظرا  الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعل
 .عن التقديرات

 :المؤسسةفيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها 

 للموجودات الملموسة  اإلنتاجيةاألعمار 
 الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة مالية.الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة مالية.  موجوداتموجوداتللللبإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية المؤسسة المؤسسة تقوم إدارة تقوم إدارة 

 ات المحاسبيةات المحاسبيةملخص ألهم السياسملخص ألهم السياس  44.2.2
 
 

 تحقق اإليراداتتحقق اإليرادات

 إيرادات المنح إيرادات المنح 
دون وجود أية شروط  من خالل عقود تمويل للمؤسسةتعهدات التي يعطيها المانح المانحين غير المشروطة هي تلك ال من تعهدات

 القيام بها للحصول على هذه المنحة.المؤسسة مسبقة على 
 غير المشروطة كما يلي:يتم االعتراف بإيرادات المنح من تعهدات المانحين 

 حصول على تعهد غير مشروط من المانح. العند كإيراد  أو الوقت معين بهدف يتم االعتراف بالمنح غير مقيدة االستخدام –

 عند تنفيذ هذا الغرضكإيراد  محدد أو مرتبطة بمرور وقت معين هدفيتم االعتراف بالمنح المقيدة مؤقتا  والمخصصة لتنفيذ  –
 . المحددأو مرور الزمن 

 
 اإليرادات المؤجلةاإليرادات المؤجلة

 تظهر المنح المتعلقة بشراء الممتلكات والمعدات كإيرادات مؤجلة ويتم االعتراف بالمنح كإيراد وفقا  للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل. 

 تحقق المصاريف
 وفقًا لمبدأ االستحقاق.وفقًا لمبدأ االستحقاق.  عند حدوثهاعند حدوثها  يتم قيد المصاريفيتم قيد المصاريف

 والنقد المعادلالنقد 
صندوق النقد في الصــــندوق فقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من فقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من ألغراض قائمة التدألغراض قائمة التد ستحق خالل ثالثة والودائع لدى البنوك التي تســــتحق خالل ثالثة النقد في ال والودائع لدى البنوك التي ت

 ..أشهر بعد تنزيل النقد مقيد السحب، إن وجدتأشهر بعد تنزيل النقد مقيد السحب، إن وجدت

 المستحق من جهات مانحة
ت غير القابلة للتحصيل. يتم ت غير القابلة للتحصـيل. يتم تظهر المستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشروط بعد تنزيل المبالغ المستلمة والتعهداتظهر المسـتحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشـروط بعد تنزيل المبالغ المسـتلمة والتعهدا

 يل كامل مبلغ التعهد غير المشروط.يل كامل مبلغ التعهد غير المشروط.تقدير التعهدات غير القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المرجح تحصتقدير التعهدات غير القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المرجح تحص
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 القيمة العادلة 
ا العادلة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال يمكن الحصول على قيمته

يتم الحصول على مدخالت  تدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.من أسواق مالية نشطة، من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل ال
التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن، وحين ال يكون من المناسب االعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد درجة من 

تشمل هذه االفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم االعتماد عليها في تحديد  .لتحديد القيمة العادلة التقديرات واالفتراضات
قد تؤثر التغيرات في االفتراضات على مبالغ القيمة العادلة  .القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى

 .اليةللموجودات المالية الظاهرة في القوائم الم

 الموجودات الماليةتدني 
عند تحديد التدني للموجودات المالية، . موذج الخسائر االئتمانية المتوقعةنيتم تقييم الموجودات المالية لتحديد التدني على أساس 

ت المخاطر االئتمانية تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كان المؤسسةتستخدم إدارة 
على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة.

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة
مالي بناء  على تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز ال المؤسسةقوم ت

 الموجودات متداولة في الحاالت التالية:

 .التشغيل العادية دورة استهالكها في بيعها أو ان يكون الهدف منها أو تتحقق من المتوقع أن –
 .محتفظ بها لغرض المتاجرة –
 ائم المالية.من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة بعد تاريخ القو  –
النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني  –

 .عشر شهرا  بعد تاريخ القوائم المالية

 جميع الموجودات األخرى يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة.

 الية: تكون المطلوبات متداولة في الحاالت الت

 .من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية –

 .محتفظ بها لغرض المتاجرة –

 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرا  بعد تاريخ القوائم المالية. –

 .ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة تتجاوز اثني عشر شهرا  على األقل بعد تاريخ القوائم المالية –

 مطلوبات األخرى يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.جميع ال
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 الممتلكات والمعدات
الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات تظهر 

ف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاري
تحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات عند تحققها. يتم 

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

العمر اإلنتاجي  
 (سنوات)

 7-6 مكتبي مكتبي   أثاثأثاث
 5-4 أجهزة مكتبيةأجهزة مكتبية

بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة  أييتم شطب 
عائد من التخلص ، والذي يمثل الفرق بين الالبندأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب  البندمن استخدام 

 ، في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.للبندوصافي القيمة الدفترية 

 إن لزم األمر.  الحقا ،واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها  للموجوداتتتم مراجعة القيم المتبقية 

 ضريبة الدخل 
 لضريبة الدخل.لضريبة الدخل.  ةةغير خاضعغير خاضع  ااههذلك فإنذلك فإنوفقًا لوفقًا لغير هادفة للربح، غير هادفة للربح، المؤسسة المؤسسة 

 ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها 

 من قبل المورد.من قبل المورد.

 المخصصات 
صات إذا كان على يتم إثبات المخصـــصـــات إذا كان على  ص سةالمؤســـســـةيتم إثبات المخ سوية و متوقع( ناتج عن حدث ســـابق على أن تكون تكلفة تســـوية أي التزام )قانوني أأي التزام )قانوني أ  المؤس سابق على أن تكون تكلفة ت و متوقع( ناتج عن حدث 

 االلتزام محتملة ويمكن قياسها.االلتزام محتملة ويمكن قياسها.

 العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف 

ودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموج
. تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة القوائم الماليةنهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
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 ت ممتلكات ومعدا .3

 
 أثاث
  مكتبي

 أجهزة
  مكتبية

 
 المجموع

 دوالر أمـريكي  دوالر أمـريكي  دوالر أمـريكي 
      الكلفة

 196.479  159.429  37.050 2019كانون الثاني  1الرصيد في 
 9.861  8.190  1.671 إضافات

 206.340  167.619  38.721 2019كانون األول  31الرصيد في 
      

      المتراكماإلستهالك 
 183.036  151.771  31.265 2019كانون الثاني  1الرصيد في 

 7.073  4.590  2.483 االستهالك للسنة
 190.109  156.361  33.748 2019كانون األول  31الرصيد في 

      

      صافي القيمة الدفترية
 16.231  11.258  4.973 2019كانون األول  31كما في 
 13.443  7.658  5.785 2018كانون األول  31كما في 

دوالر أمريكي  175.578 مبلغالمؤسسة  أنشطةبلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي مازالت مستخدمة في 
 على التوالي.، 2018و 2019كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  161.803و

 مستحق من جهات مانحة  .4
 على المنح من جهات مانحة خالل السنة:ة فيما يلي الحرك

 
  

 رصيد 
  ضافاتإ  أول السنة

 النقد 
 المستلم

 فروقات 
  العملة

 رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 198.817  (14.287)  (1.281.670)  -  1.494.774 حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورج

 108.655  (2.152)  (60.800)  159.677  11.930 منظمة أوكسفام البريطانية
 36.534  (807)  -  -  37.341 بلجيكا  –منظمة الشفافية الدولية 
 8.955  (195)  (13.439)  22.589  - ألمانيا –منظمة الشفافية الدولية 

 -  -  (150.000)  150.000  - هولندا - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 -  6.685  (110.840)  104.155  - الوكالة البريطانية للتنمية الدولية

 -  -  (36.072)  36.072  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 -  -  (26.938)  26.938  - بريطانيا –منظمة الشفافية الدولية 

 1.544.045  499.431  (1.679.759)  (10.756)  352.961 
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 موجودات متداولة أخرى .5
 2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 21.839  21.902 ذمم موظفين

 3.653  1.576 مصاريف مدفوعة مقدما  
 4.156  1.357 أخرى

 24.835  29.648 

 وأرصده لدى البنوكنقد  .6
 2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 489  1.838 نقد في الصندوق
 977.150  962.098 حسابات جارية لدى البنوك

 963.936  977.639 

 إيرادات مؤجلة .7
 2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 18.941  13.443 رصيد بداية السنة
 2.835  9.861 (10إضافات )إيضاح 

 (8.333)  (7.073) إيرادات مؤجلة متحققة 
 13.443  16.231 رصيد نهاية السنة

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .8
 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

 2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 246.803  328.882 رصيد بداية السنة
 85.216  57.637 اإلضافات خالل السنة

 (3.137)  (25.516) المبالغ المدفوعة خالل السنة
 328.882  361.003 صيد نهاية السنةر 
 

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقا  لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص 
لقرار  والذي تم إيقاف تنفيذه وفقا   2018خالل عام  هذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني .بالمؤسسة

ن يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق وطني أعلى  2019كانون الثاني  28بقانون رئاسي بتاريخ 
 السابقة للفترات الخدمة نهاية مكافأة بتسوية العمل صاحب على احكام القانون وموعد نفاذه. هذا ويلزم القانون بنسخته الحالية

 .ونالقان هذا أحكام لتطبيق
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 ذمم دائنة ومستحقات .9
 2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 138.315  12.274 شيكات آجلةشيكات آجلة

 108.714  195.344 ذمم دائنةذمم دائنة
 4.524  2.262 أتعاب مهنية مستحقةأتعاب مهنية مستحقة
 3.812  3.775  مصاريف مستحقة مصاريف مستحقة 

 -  1.839 ضريبة رواتب مستحقةضريبة رواتب مستحقة
 215.494  255.365 

 منح مقيدة مؤقتا   .10
تمثل الفرق و والتي يشترط المانحين استعمالها بتحقيق هدف معين  ا  ذا البند اإليرادات غير المتحققة من المنح المقيدة مؤقتيمثل ه

 : 2019 خاللالمنح المقيدة مؤقتا   فيما يلي الحركة على .منح والمبلغ المصروف من كل منحةبين إجمالي مبلغ ال

 
   

 
 رصيد

  اإلضافات  بداية السنة

تحققة إيرادات م
من منح مقيدة 

  مؤقتا  
 إيرادات
 مؤجلة

 
 فروقات
  العملة

 رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
حكومات النرويج وهولندا 

 140.565  (12.894)  (8.190)  (1.550.243)  -  1.711.892 ولوكسمبورج
 –لشفافية الدولية منظمة ا
 23.421  (754)  -  (10.086)  -  34.261 بلجيكا

 100.922  (2.510)  (1.671)  (59.804)  159.677  5.230 منظمة أوكسفام البريطانية
 –منظمة الشفافية الدولية 

 19.366  (218)  -  (3.005)  22.589  - ألمانيا
 - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 150.000  -  -  -  150.000  - هولندا
 99.346  6.870  -  (11.679)  104.155  - الوكالة البريطانية للتنمية الدولية

 -  -  -  (36.072)  36.072  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 –منظمة الشفافية الدولية 

 3.303  (619)  -  (23.016)  26.938  - بريطانيا
 1.751.383  499.431  (1.693.905)  (9.861)  (10.125)  536.923 
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   المشاريع مصاريف .11

 

 .المؤسسةلتنفيذ مشاريع خاصة بوجمعيات في فلسطين يمثل هذا البند مبالغ تم منحها لمؤسسات  *

 

برنامج تعزيز قيم 
النزاهة ونظم 

المساءلة ومبادئ 
الشفافية في المجتمع 

  الفلسطيني

من أجل سياسات 
مالية داعمة 

  للتنمية

تعزيز قيم النزاهة 
ومبادئ الشفافية 
ونظم المساءلة 
لدى كادر قطاع 

قطاع  –العدالة 
  غزة

تعزيز دور 
منظمات 

المجتمع المدني 
في مراقبة أداء 
  المؤسسة األمنية

مشروع تعزيز 
قدرات المؤسسة 

االمنية في 
المساءلة 
االستدامة 
  والشمولية

نظام النزاهة 
  ليبيا -المحلية 

تمكين الفروع الوطنية 
لمنظمة الشفافية 
الدولية في تشجيع 
مكافحة الفساد من 

 المجموع  خالل التعليم

 

 حكومات النرويج
 وهولندا

  ولوكسمبورج
 اوكسفاممنظمة 

  البريطانية
 برنامج االمم

  المتحدة االنمائي

منظمة الشفافية 
 –الدولية 
  بريطانيا

الوكالة البريطانية 
  للتنمية الدولية

منظمة الشفافية 
 –الدولية 
  بلجيكا

منظمة الشفافية الدولية 
 2018  2019  ألمانيا –

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 723.954  688.972  -  -  8.552  10.724  3.240  26.426  640.030 رواتب ومصاريف متعلقة بها

 282.696  282.626  -  2.646  3.040  773  73  18.370  257.724 مطبوعات ومنشورات
 167.597  276.194  -  3.847  -  5.034  17.509  8.045  241.759 أتعاب خبراء وتدريب
 134.239  102.434  -  -  -  283  -  -  102.151 مصاريف مشاريع*

 57.722  79.913  1.450  -  -  893  8.703  2.561  66.306 ورشات عمل ومصاريف تدريب
 59.327  77.790  1.555  3.593  -  5.033  2.920  282  64.407 سفر وتنقالت مواصالت و 

 85.216  57.114  -  -  -  130  -  1.260  55.724 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 45.014  49.572  -  -  -  -  -  -  49.572 إيجار مكاتب ومعدات وقاعات

 33.170  33.165  -  -  87  146  3.627  2.527  26.778 قرطاسية ومصاريف مكتبية 
نترنت  14.283  14.231  -  -  -  -  -  333  13.898 بريد وهاتف وا 

 8.748  8.124  -  -  -  -  -  -  8.124 أتعاب مهنية
 832  23.770  -  -  -  -  -  -  23.770 أخرى

 1.612.798  1.693.905  3.005  10.086  11.679  23.016  36.072  59.804  1.550.243 المجموع
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 معامالت مع جهات ذات عالقة .12
وأية  للمؤسسةيمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

 يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها. منشآت

 إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات هي كما يلي:
 2019  2018 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    تعويضات اإلدارة العليا:
 87.885  89.800 حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها 

 5.199  4.327 حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة 
 580  580 إيراد رسوم عضوية أعضاء الجمعية العمومية

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .13
جهات والمستحق من  والنقد المعادل نقدالالموجودات المالية من  تتألفتتألف األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية. 

 .والمنح المقيدة مؤقتا ومستحقات ذمم دائنةالمطلوبات المالية من  تتألف .تداولة األخرىموبعض الموجودات ال مانحة

 القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.ال تختلف 

 إدارة المخاطر .14

 مخاطر االئتمان
يل المبالغ وفقا  للعقود بتحو  المانحينعدم الوفاء  منمن الجهات المانحة  ةالمستحق األرصدة تتمثل مخاطر االئتمان الناتجة من

 الموقعة معهم والتي تمثل القيمة الدفترية لتلك الذمم.

 بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية التي تشمل النقد والنقد المعادل والموجودات المالية األخرى، فان تعرض
 لتزامات والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء با المؤسسة

 
 مخاطر السيولة

وذلك من خالل  ،تهاالمتداولة وتمويل أنشط من مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ بالنقد الكافي لتسديد المطلوباتالمؤسسة حد ت
 ترة تقل عن ثالثة شهور.خالل فالمؤسسة تستحق معظم مطلوبات  من عدة مانحين. الحصول على تمويل

2009  2011  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

 تعويضات اإلدارة العليا:   
 والمصاريف المتعلقة بهاحصة اإلدارة العليا من الرواتب  ي  71،036
 حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة   3،347
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 األجنبية  مخاطر العمالت
صرف  يمثل الجدول التالي مدى حساسية قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار

صرف المتوقع في أسعار  إن أثر النقص مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. العمالت األجنبيةالدوالر االمريكي مقابل 
 ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه: مساو   العمالت األجنبية

 

في سعر  الزيادة
الصرف مقابل 
  الدوالر األمريكي

األثر على قائمة 
النشاطات والتغير في 

 صافي الموجودات
 دوالر أمريكي  % 2019

 (2.218)  10 وحدة النقد األوروبية )يورو(
 4.745  10 يةالكرونة النرويج

 (763)  10 سترلينيالجنية اإل
 (985)  10 الشيقل اإلسرائيلي 

    
2018    

 11.752  10 وحدة النقد األوروبية )يورو(
 (10.942)  10 الكرونة النرويجية
 (585)  10 الشيقل اإلسرائيلي

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  .15
المؤسسة إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة في فلسطين.  اأنشطتهالمؤسسة مارس ت

 .اهوقد يؤثر سلبا  على أدائ األنشطته


