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  تقرير مدقق الحسابات المستقل

 أمان -الئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أعضاء الجمعية العمومية لإلى 
 

 الـــرأي
والتي تتكون من قائمة المركز المالي  أمان )المؤسسة( –ف من أجل النزاهة والمساءلة لمؤسسة االئتاللقد دققنا القوائم المالية 

وقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  2017كانون األول  31كما في 
 محاسبية.التاريخ واإليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات ال

 

كانون األول  31كما في  للمؤسسةفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 
 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. االمالي وتدفقاته اوأداءه 2017

 
 أساس الرأي

منا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات لقد ق
عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المؤسسة وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة 

 الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد السلوك عن مجلس المعايير
 المهني للمجلس. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.

 
 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية و  اإلدارة مسؤولية

عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة إلى تحديد  ةاإلدارة مسؤولإن 
 نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط. 

 

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

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

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

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
جوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو ككل خالية من األخطاء ال إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية

صدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي  غلط وا 
و غلط، ويتم يجري وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائمًا خطًأ جوهريًا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أ

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

 
 



 

  

 

 

 

 
 

تدقيق، وكذلك نقوم بما إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايير الدولية لل
 يلي:

 

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

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

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

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

قيق التي تم الحصول التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التد −
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 التدقيق إلى إيضاحات  المؤسسة على االستمرار. وا 

لة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق القوائم المالية ذات الص
التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم 

 استمرار المؤسسة في أعماله كمنشأة مستمرة.

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

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

 ي نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.ف
 

 الشرق األوسط –إرنست ويونغ 
 206/2012رخصة رقم 
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 أمان -المساءلة من أجل النزاهة و االئتالف 

 قائمة المركز المالي
 2017 كانون األول 31كما في 

 
    2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 20,284  18.941  3  ممتلكات ومعدات
    18.941  20,284 

       متداولة موجودات
 274,906  2.981.432  4  مستحق من جهات مانحة
 53,814  23.454  5  موجودات متداولة أخرى

 517,114  1.041.953  6  لنقد المعادلالنقد وا
    4.046.839  845,834 

 866,118  4.065.780    مجموع الموجودات

       صافي الموجودات والمطلوبات
       صافي الموجودات 

 230,601  213.605    صافي الموجودات غير المقيدة 
 230,601  213.605    مجموع صافي الموجودات  

       
       مطلوبات غير متداولة

 20,284  18.941  7  إيرادات مؤجلة
 211,541  246.803  8  مخصص تعويض نهاية الخدمة

    265.744  231,825 
       مطلوبات متداولة

 169,983  263.587  9  ذمم دائنة ومستحقات
 233,709  3.322.844  10  منح مقيدة مؤقتاً 

    3.586.431  403,692 
 635,517  3.852.175    مجموع المطلوبات

 866,118  4.065.780    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 
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 أمان -جل النزاهة والمساءلة من أاالئتالف 

 والتغير في صافي الموجوداتالنشاطات  قائمة
 2017كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2017  2016 
 دوالر أمريكي  كيدوالر أمري  إيضاح 
      اإليرادات 
030.325.1  10 إيرادات متحققة من منح مقيدة مؤقتاً     1.165.266 
 14,095  11.700  7 إيرادات مؤجلة متحققة  
 93,382  15.322  11 إيرادات غير مقيدة 
205.523.1   صافي اإليرادات    1,272,743 
      
      المصاريف  
(030.325.1)  12 يعمصاريف المشار     )1,165,266( 
(11.700)  3 إستهالك ممتلكات ومعدات    )14,095( 
(979.25)   فروقات عملة    7,949 
(6.339)   مصاريف أخرى    )1,924( 
(048.369.1)   مجموع المصاريف    )1,173,336( 
      

(996.16)   في صافي الموجودات الزيادة )النقص(   99,407 
 131.194  230,601   الموجودات في بداية السنةصافي  
 230,601  213.605   صافي الموجودات في نهاية السنة 
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 أمان -المساءلة من أجل النزاهة و االئتالف 

 التدفقات النقدية قائمة
 2017كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 
      شطة التشغيلأن

 99,407  (16.996)   الزيادة في صافي الموجودات )النقص( 
      

       تعديالت:
 14,095  11.700   ممتلكات ومعدات إستهالك

 38,176  53.825   مصروف تعويض نهاية الخدمة
 (14,095)  (11.700)   إيرادات مؤجلة متحققة 

   36.829  137,583 
      

 258,329  (2.706.526)   من جهات مانحة مستحق
 (1,549)  30.360   موجودات متداولة أخرى

 (474,023)  3.099.492   منح مقيدة مؤقتاً 
 53,103  93.604   ذمم دائنة ومستحقات

 (18,572)  (18.563)   الخدمة نهايةدفعات تعويض 
 (45,129)  535.196   أنشطة التشغيل (المستخدم فيمن )صافي النقد 

      
      أنشطة االستثمار

 (5,218)  (10.357)   شراء ممتلكات ومعدات
 (5,218)  (10.357)   أنشطة االستثمار المستخدم في صافي النقد

      
 (50,347)  524.839   في النقد والنقد المعادل (النقصالزيادة )

 567,461  517.114   النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 517,114  1.041.953  6 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 أمان -من اجل النزاهة و المساءلة االئتالف 

 قوائم الماليةإيضاحات حول ال
 2017كانون األول  31

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

 بتاريخفي رام اهلل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية  رسمياً  المؤسسةسجلت وحقوق اإلنسان.  الديمقراطيةمجال  في
 .RA-22234-505 تحت رقمغير هادفة للربح  كجمعية 2004 شباط 9

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

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

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

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

 .2018 أيار 7تاريخ ب اإلدارةمن قبل مجلس  قوائم الماليةال إقرارتم 

 السياسات المحاسبية .2

 عداداإلس أس 1.2
 .معايير المحاسبة الدولية مجلسر المالية الدولية الصادرة عن تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقاري

 تم إعداد القوائم المالية وفقًا 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  بعة في اعداد القوائم الماليةان السياسات المحاسبية المت

. لم 2017من أول كانون الثاني  بتطبيق بعض التعديالت نافذة المفعول إبتداءً  قيام المؤسسة، باستثناء 2016كانون األول  31
 .للمؤسسة أو األداء المالي أو حول افصاحات القوائم المالية ي أثر على المركزأينتج عن تطبيق هذه التعديالت 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل 
 صبح نافدة المفعول.تعندما  المعايير. سيتم تطبيق هذه المؤسسة

 األسس والتقديرات  3.2
محاسبية ويتطلب ذلك أيضا  وافتراضاتن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات إ

. تقوم إدارة المؤسسة بمراجعة تقديراتها لمؤسسةقيام اإلدارة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية ل
ا بشكل مستمر بناًء على المعلومات المتوفرة وخبراتها السابقة. نظرًا الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف وافتراضاتها واجتهاداته

 .النتائج الفعلية عن التقديرات
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 :المؤسسةفيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها 

 للموجودات الملموسة  اإلنتاجيةاألعمار 
 دير األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة مالية.بإعادة تقالمؤسسة تقوم إدارة 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 4.2
 
 

 تحقق اإليرادات

 إيرادات المنح 
المؤسســة دون وجـود أيــة شـروط مسـبقة علـى  للمؤسسـةتعهـدات التـي يعطيهــا المـانح تعهـدات المـانحين غيـر المشـروطة هــي تلـك ال

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

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

عند تنفيذ هذا كإيراد  محدد أو مرتبطة بمرور وقت معين هدفلمخصصة لتنفيذ يتم االعتراف بالمنح المقيدة مؤقتًا وا –
 . أو مرور الزمن المحدد الغرض

 
 اإليرادات المؤجلة

تظهــر المــنح المتعلقــة بشـــراء الممتلكــات والمعــدات كـــإيرادات مؤجلــة ويــتم االعتـــراف بــالمنح كــإيراد وفقـــًا للعمــر اإلنتــاجي المتوقـــع 
 لألصل. 

 تحقق المصاريف
 وفقًا لمبدأ االستحقاق. عند حدوثها يتم قيد المصاريف

 والنقد المعادلالنقد 
 .النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوكألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من 

 المستحق من جهات مانحة
تنزيل المبالغ المستلمة والتعهـدات غيـر القابلـة للتحصـيل. يـتم تظهر المستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشروط بعد 

 يل كامل مبلغ التعهد غير المشروط.تقدير التعهدات غير القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المرجح تحص

 القيمة العادلة 
بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك  إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي هي مقاربة

لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل. عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
تم ية. المالية من خالل األسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة من خالل استخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصوم

أخذ المدخالت لهذه النماذج من أسواق يمكن مالحظتها قدر االمكان، ولكن في حالة أن الرجوع إلى المعلومات السوقية غير 
 مجدي، فإن ذلك يتطلب درجة تقدير لتحديد القيمة العادلة لها.

 تدني الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني أصل مـالي محـدد. إذا وجـد مثـل هـذا 

 الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة
بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون  لمؤسسةاقوم 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 –
 المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة بعد تاريخ القوائم المالية.من  –
النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني  –

 .عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية
 غير متداولة. جميع الموجودات األخرى يتم تصنيفها كموجودات

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 
 .من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية –
 .محتفظ بها لغرض المتاجرة –
 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية. –
 .شهرًا على األقل بعد تاريخ القوائم المالية ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة تتجاوز اثني عشر –

 جميع المطلوبات األخرى يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.

 الممتلكات والمعدات
الممتلكــات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتــراكم وخســائر التــدني المتراكمــة إن وجــدت. تشــمل كلفــة الممتلكــات تظهــر 

ة الستبدال أي مـن مكونـات الممتلكـات والمعـدات ومصـاريف التمويـل للمشـاريع اإلنشـائية طويلـة األجـل إذا والمعدات الكلفة المتكبد
تحققت شـروط االعتـراف. يـتم إثبـات جميـع النفقـات األخـرى فـي قائمـة النشـاطات والتغيـر فـي صـافي الموجـودات عنـد تحققهـا. يـتم 

 :للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلياحتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا 
 

العمر اإلنتاجي  
 (سنوات)

 7-6 مكتبي  أثاث
 5-4 أجهزة مكتبية

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

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

 ر. إن لزم األم الحقًا،واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها  للموجوداتتتم مراجعة القيم المتبقية 

 ضريبة الدخل 
 لضريبة الدخل. ةغير خاضع اهوفقًا لذلك فإنغير هادفة للربح، المؤسسة 

 ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمـت أو لـم تـتم المطالبـة بهـا 

 من قبل المورد.
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 المخصصات 
أي التــزام )قــانوني أو متوقــع( نــاتج عــن حــدث ســابق علــى أن تكــون تكلفــة تســوية  المركــزت المخصصــات إذا كــان علــى يــتم إثبــا

 االلتزام محتملة ويمكن قياسها.

 العمالت األجنبية
الصـرف  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الـدوالر األمريكـي خـالل السـنة إلـى الـدوالر األمريكـي وفقـًا ألسـعار

السائدة في تاريخ المعاملة. يـتم تحويـل الموجـودات والمطلوبـات النقديـة وتلـك التـي تسـتحق القـبض أو الـدفع بـالعمالت األخـرى فـي 
. تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة القوائم الماليةنهاية السنة إلى الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 نشاطات والتغير في صافي الموجودات.في قائمة ال

 ممتلكات ومعدات  .3

 
 أثاث
  مكتبي

 أجهزة
  مكتبية

 
 المجموع

 دوالر أمـريكي  دوالر أمـريكي  دوالر أمـريكي 
      الكلفة

 188,247  148,949  39,298 2017كانون الثاني  1الرصيد في 
 10.357  8.800  1.557 إضافات

 198.604  157.749  40.855 2017كانون األول  31الرصيد في 
      

      اإلستهالك المتراكم
 167,963  136,295  31,668 2017كانون الثاني  1الرصيد في 

 11.700  8.774  2.926 االستهالك للسنة
 179.663  145.069  34.594 2017كانون األول  31الرصيد في 

      

      صافي القيمة الدفترية
 18.941  12.680  6.261 2017كانون األول  31كما في 
 20,284  12,654  7,630 2016كانون األول  31كما في 

دوالر أمريكي  130.191 مبلغالمؤسسة  أنشطةبلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي مازالت مستخدمة في 
 على التوالي.، 2016و 2017كانون األول  31كما في دوالر أمريكي  130.191و
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 مستحق من جهات مانحة  .4
 على المنح من جهات مانحة خالل السنة:فيما يلي الحركة 

 رصيد 
  ضافاتإ  أول السنة

 النقد 
  مشطوبة منح  المستلم

 فروقات
  العملة

 رصيد
 نهاية السنة

 ريكيدوالر أم  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 2.910.050  21.281  (111.673)  (1.532.831)  4.277.125  256.148 حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورج

 17.026  (688)  -  (106.915)  110.929  13.700 منظمة أوكسفام البريطانية
 39.699  757  -  -  38.942  - بلجيكا  –منظمة الشفافية الدولية 

 14.657  -  -  (30.319)  44.976  - ة اإلنمائيبرنامج األمم المتحد
 -  (191)  (595)  (4.272)  -  5.058 لجنة االنتخابات المركزية

 274.906  4.471.972  (1.674.337)  (112.268)  21.159  2.981.432 
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 موجودات متداولة أخرى .5
 2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 36,401  16.908 ذمم موظفين

 13,420  4.689 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 3,993  1.857 أخرى

 23.454  53,814 

 النقد والنقد المعادل  .6
 2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 3.814  1.694 نقد في الصندوق
 513.300  1.040.259 حسابات جارية لدى البنوك

 1.041.953  517.114 

 إيرادات مؤجلة .7
 2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 29.161  20,284 رصيد بداية السنة
 5,218  10.357 (10إضافات )إيضاح 

 (14,095)  (11.700) إيرادات مؤجلة متحققة 
 20,284  18.941 رصيد نهاية السنة

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

 2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 191.937  211,541 رصيد بداية السنة
 38,176  53.825 اإلضافات خالل السنة

 (18,572)  (18.563) المبالغ المدفوعة خالل السنة
 211,541  246.803 رصيد نهاية السنة

ًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفق
من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل  على أساس تخصيص راتب شهر عن كل سنة خدمة. بالمؤسسة

 م هذا القانون.والذي يلزم صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات السابقة لتطبيق أحكا 2018عام 
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 ذمم دائنة ومستحقات .9
 2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 116,580  180.464 ذمم دائنة
 44,436  72.079 شيكات آجلة

 2,997  3.842  مصاريف مستحقة 
 2,208  3.302 ضريبة رواتب مستحقة
 3,762  3.900 أتعاب مهنية مستحقة

 263.587  169,983 
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 ة مؤقتًا منح مقيد .10
فيما يلي  .منح والمبلغ المصروف من كل منحةتمثل الفرق بين إجمالي مبلغ الو والتي يشترط المانحين استعمالها بتحقيق هدف معين  اً يمثل هذا البند اإليرادات غير المتحققة من المنح المقيدة مؤقت

 : 2017 خاللالمنح المقيدة مؤقتًا  الحركة على

 
 رصيد

  ضافاتاإل  بداية السنة
إيرادات متحققة من 
  منح مقيدة مؤقتاً 

 إيرادات
  مشطوبة منح  مؤجلة

 فروقات
  العملة

 رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 3.164.304  49.368  (111.673)  (7.622)  (1.194.639)  4.277.125  151,745 حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورج

 80.919  14.682  -  (2.289)  (123.844)  110.929  81,441 منظمة أوكسفام البريطانية
 38.785  696  -  -  (853)  38.942  - بلجيكا -منظمة الشفافية الدولية 

 38.836  -  -  (446)  (5.694)  44.976  - برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 -  72  (595)  -  -  -  523 لجنة االنتخابات المركزية

 233,709  4.471.972  (1.325.030)  (10.357)  (112.268)  64.818  3.322.844 
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 غير مقيدةإيرادات  .11

 
 .مؤقتًا الى منح غير مقيدة بموافقة المانحينتم تحويله من المنح المقيدة ما  2016عام ليمثل هذا المبلغ * 
 
 
 

 2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 5,292  15.232 إيرادات غير مقيدة 
 88,090  - قيدة مؤقتًا*محول من منح م

 15.232  93,382 
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   المشاريع مصاريف .12

 

برنامج تعزيز قيم النزاهة 
ونظم المساءلة ومبادئ 
الشفافية في المجتمع 

  الفلسطيني
 -المحلية نظام النزاهة 
  ليبيا

مشروع تعزيز 
المساءلة المجتمعية 

 الموازنةفي ادارة 
  العامة

تعزيز مشروع سواسية "
سيادة القانون في دولة 
فلسطين: العدل واألمن 

 المجموع  "للشعب الفلسطيني

 

 حكومات النرويج
 وهولندا

  ولوكسمبورج
 -منظمة الشفافية الدولية 

  بلجيكا
 اوكسفاممنظمة 

  ةالبريطاني
 برنامج االمم

 2016  2017  المتحدة االنمائي
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 479,025  614.785  -  22.321  -  589.406 رواتب ومصاريف متعلقة بها
 55,509  124.637  -  -  -  124.637 مصاريف مشاريع*

 38,176  53.824  -  1.467  -  52.357 ض نهاية الخدمةمخصص تعوي
 132,746  125.798  -  15.420  -  110.378 أتعاب خبراء وتدريب

 26,892  30.904  2.051  7.986  -  20.867 قرطاسية ومصاريف مكتبية 
 13,524  3.900  -  -  -  3.900 أتعاب مهنية

 32,295  33.284  -  324  -  32.960 إيجار مكاتب ومعدات وقاعات
651.48 ورشات عمل ومصاريف تدريب   -  7.259  -  58.745  72,189 

474.0  853  47.519 مواصالت وسفر وتنقالت    274  52.693  52,959 
663.49  -  142.462 مطبوعات ومنشورات   311  206.269  236,935 
نترنت  15,380  15.131  -  785  -  14.346 بريد وهاتف وا 

 9,636  5.060  -  739  -  4.321 أخرى
4123.84  853  1.194.639 المجموع   5.694  1.325.030  1,165,266 

 
 

 .المؤسسةلتنفيذ مشاريع خاصة بوجمعيات في فلسطين يمثل هذا البند مبالغ تم منحها لمؤسسات  *
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 معامالت مع جهات ذات عالقة .13
وأية  للمؤسسةمع جهات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  يمثل هذا البند المعامالت التي تمت

 منشآت يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها.

 إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات هي كما يلي:
 2017  2016 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    تعويضات اإلدارة العليا:
 76,693  86.200 تب والمصاريف المتعلقة بها حصة اإلدارة العليا من الروا

 3,279  4.751 حصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .14
جهــات والمســتحق مــن  والنقــد المعــادل نقــدالالموجــودات الماليــة مــن  تتــألفتتــألف األدوات الماليــة مــن موجــودات ومطلوبــات ماليــة. 

 .والمنح المقيدة مؤقتا ومستحقات ذمم دائنةالمطلوبات المالية من  تتألف .تداولة األخرىمالموجودات الوبعض  مانحة

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

 إدارة المخاطر .15
 مخاطر االئتمان

عدم الوفاء من قبل الممولين بتحويل المبالغ وفقًا للعقود  تتمثل مخاطر االئتمان الناتجة من المستحق من الجهات المانحة هو
 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
عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزامات والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات  لمخاطر االئتمان ينتج المؤسسة
 المالية.

 
 مخاطر السيولة

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

2009  2011  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

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

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

 

في سعر  الزيادة
الصرف مقابل 
  الدوالر األمريكي

األثر على قائمة 
النشاطات والتغير في 
 صافي الموجودات

 دوالر أمريكي  % 2017
 (1.485)  10 رو(وحدة النقد األوروبية )يو 

 401  10 الشيقل اإلسرائيلي 
    

2016    
 (3,587)  10 وحدة النقد األوروبية )يورو(

 (270)  10 اإلسترليني الشيقل

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية  .16
خطر ممارسة في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من  اأنشطتهالمؤسسة مارس ت

 .اهوقد يؤثر سلبًا على أدائ األنشطتهالمؤسسة 
 
 


