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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 2018كانون 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 2018

 
 أساس الرأي

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

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

 
 مجلس اإلدارة عن القوائم المالية اإلدارة و سؤولية م

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

 

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

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

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

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو  قول بأن القوائم الماليةأهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معإن 

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

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

 



 

  

  

 
 

 

 

 
 

لمهني كجزء من التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك ا
 يلي:

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

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.

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

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

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  مفتاح 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 

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

 .المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل
 

لتدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات ا
 في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
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 جزءًا من هذه القوائم المالية 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
1 

 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

  قائمة المركز المالي
 2018كانون األول  31كما في 

 
    2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 10.271  10.655  3  ممتلكات ومعدات
    10.655  10.271 

       موجودات متداولة
 86.237  383.411  4  مستحق من جهات مانحة 
 7.406  29.190  5  موجودات متداولة أخرى

 914.917  997.596  6  النقد واألرصدة لدى البنوك
    1.410.197  1.008.560 

 1.018.831  1.420.852    مجموع الموجودات
       

       صافي الموجودات والمطلوبات 
       صافي الموجودات 

 254.193  256.369    ة صافي الموجودات غير المقيد
 -  255.747  10  دارةاحتياطي مقيد من مجلس اإل
 254.193  512.116    مجموع صافي الموجودات  

       
       مطلوبات غير متداولة

 10.271  10.655  7  إيرادات مؤجلة 
 128.862  147.950  8  مخصص نهاية خدمة الموظفين

    158.605  139.133 
       وبات متداولةمطل

 43.654  124.866  9  ومستحقات ذمم دائنة
 581.851  625.265  10  منح مقيدة مؤقتاً 

    750.131  625.505 
 764.638  908.736    مجموع المطلوبات

 1.018.831  1.420.852    مجموع صافي الموجودات والمطلوبات 
 



 

 زءًا من هذه القوائم الماليةج 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
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 مفتاح -المي والديمقراطية المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار الع

 غير المقيدة قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات
 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      اإليرادات
 924.787  1.013.210  10 إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتاً 

 5.244  4.440  7 مؤجلة متحققةإيرادات 
 8.195  8.935   إيرادات أخرى

   1.026.585  938.226 

      المصاريف
 (924.787)  (1.013.210)  11 مصاريف المشاريع

 (5.244)  (4.440)  3 ممتلكات ومعدات استهالك
 11.113  (6.759)   فروقات تحويل عمالت أجنبية

 (7.458)  -   أخرىمصاريف 
   (1.024.409)  (926.376) 
      

 11.850  2.176   غير المقيدة الزيادة في صافي الموجودات
 242.343  254.193   صافي الموجودات في بداية السنة

 254.193  256.369   في نهاية السنة غير المقيدة صافي الموجودات
 



 

 جزءًا من هذه القوائم المالية 15إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
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 مفتاح - ةالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطي

 قائمة التدفقات النقدية
 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      أنشطة التشغيل
 11.850  2.176   غير المقيدةالزيادة في صافي الموجودات 

      
      تعديالت: 
 5.244  4.440   ممتلكات ومعدات استهالك

 (5.244)  (4.440)   إيرادات مؤجلة متحققة 
 31.749  42.549   مخصص نهاية خدمة الموظفين

   44.725  43.599 
      التغير في رأس المال العامل

 279.996  (41.427)   مستحق من جهات مانحة
 (2.773)  (21.784)   موجودات متداولة أخرى

 (85.738)  48.238   منح مقيدة مؤقتاً 
 (74.698)  81.212   دائنة ومستحقات ذمم

 (9.263)  (23.461)   دفعات تعويض نهاية الخدمة
 151.123  87.503   صافي النقد من أنشطة التشغيل

      
      أنشطة االستثمار

 (3.502)  (4.824)   شراء ممتلكات ومعدات
 (3.502)  (4.824)   صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

      
 147.621  82.679   النقد المعادلالنقد و الزيادة في 

 767.296  914.917   في بداية السنة والنقد المعادل النقد و

 914.917  997.596  6 في نهاية السنة والنقد المعادلالنقد 
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 مفتاح -المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 

 المالية القوائمل إيضاحات حو 
 2018كانون األول  31

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

 ءلة العامةالقدس. يتمثل نشاطها في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خالل تعزيز المسا
تهدف مفتاح لتكون منبر للحوار  .وتحدي القوالب النمطية في الداخل والخارج واألفكارلومات عالتدفق الحر للمو  الشفافيةو 

والحكم القائم على  ،المساواة بين الجنسينو  اإلنسانحقوق و بمبادئ الديمقراطية الفلسطيني والتعاون العالمي الذي يسترشد 
 ،سهامنذ تأسيف ،بالسياسات ونشر المعلومات الموثوقة مفتاح بتقديم المقترحات المتعلقة تعهدت ،الغاية من أجل هذه .المشاركة

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

دائمة في السعي لتحقيق رؤية مشتركة للحوار والديمقراطية وذلك من خالل التواصل مع  تحافظ مفتاح على عالقات وشراكات
قليمياً و  المنظمات المماثلة لها محلياً    مع الجاليات الفلسطينية. لها إضافة إلى العالقات المشتركة ،ودولياً  ا 

 .2019 نيسان 2بتاريخ  ة العموميةالجمعيمن قبل  2018كانون األول  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

 .لمفتاحتم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس 

 القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية. تم إعداد

 التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2
 متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم الماليةان 
 :2018كانون الثاني  1التعديالت التالية ابتداءا من  عايير والم بتطبيقمفتاح ام يباستثناء ق ،2017كانون األول  31

 االدوات المالية -( 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( "األدوات المالية: االعتراف والقياس" 39( بداًل من معيار المحاسبة الدولي رقم )9يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

لجميع الجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات المالية: التصنيف والقياس والتدني  2018ني كانون الثا 1اعتبارًا من 
 ومحاسبة التحوط.

علـــــى المســــتحق مـــــن جهـــــات مانحـــــة غيــــر جوهريـــــة علـــــى القـــــوائم الماليــــة، حيـــــث يـــــتم قيـــــدها  الخســــائر االئتمانيـــــة المتوقعـــــةإن 
خـــــاطر االئتمـــــان مـــــن خـــــالل حصـــــر الصـــــرف علـــــى المشـــــاريع مـــــن مـــــن م مفتـــــاححـــــد ت .المـــــنح مقيـــــدة مؤقتـــــاً مقابـــــل حســـــاب  

ـــــة مـــــن الجهـــــات المانحـــــة، وعليـــــه يـــــتم قيـــــد أي اســـــتبعاد المســـــتحق مـــــن جهـــــات مـــــن حســـــاب  أو تـــــدني المبـــــالغ النقديـــــة المحول
  مانحة مقابل حساب منح مقيدة مؤقتًا.

 



 

 5 

  ءاإليرادات من العقود مع العمال -( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة 11( بداًل من المعيار المحاسبي الدولي رقم )15يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( االيرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود في نطاق 18الدولي )
بموجب  من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. لجديد نموذجاً . يحدد المعيار اىمعايير أخر 

( يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل.

 
، مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات استخدام التقديرات مفتاح يتطلب المعيار من

 مباشرةالالمحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف  المعالجةاالعتراف بااليراد. كما يحدد المعيار 
 .المرتبطة بتنفيذ العقد

 
وعلى السياسة المحاسبية لالعتراف  لمفتاحالقوائم المالية على  جوهري( غير 15ر التقارير المالية الدولي )إن أثر تطبيق معيا

 .باإليرادات
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتعديالت والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل 

 صبح نافدة المفعول.تعندما  يرالمعاي. سيتم تطبيق هذه مفتاح

 األسس والتقديرات  3.2
إن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عـدة تقـديرات وافتراضـات محاسـبية ويتطلـب ذلـك قيـام 

تقـديراتها وافتراضـاتها واجتهاداتهـا بشـكل  اإلدارة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية. تقـوم اإلدارة بمراجعـة
 موجــوداتى القــيم الدفتريــة للمسـتمر بنــاًء علــى المعلومــات المتــوفرة وخبراتهـا الســابقة مــن اجــل تشــكيل أســاس إلصـدار األحكــام علــ

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

  متلكات والمعداتلماألعمار اإلنتاجية ل
 وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة مالية. ممتلكات والمعداتتقوم إدارة مفتاح بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية لل

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 4.2

 إيرادات المنح 
القيـام  المنحـة يمتلقـجـود أيـة شـروط مسـبقة علـى تعهدات المانحين غير المشروطة هي تلك التعهدات التي يعطيهـا المـانح دون و 

 بها للحصول على هذه المنحة.
 بإيرادات المنح من تعهدات المانحين غير المشروطة كما يلي: االعترافيتم 
  حصول على تعهد غير مشروط من المانح. البالمنح غير مقيدة االستخدام أو الوقت كإيراد عند  االعترافيتم 
 الغـرض أو  عندما يتحقق كإيراد زمنالمقيدة مؤقتًا والمخصصة لتنفيذ غرض معين أو مرتبطة بمرور  بالمنح االعترافتم ي

 . للمنحة مرور الزمن المحدد

 اإليرادات المؤجلة
 كإيرادات ابه االعترافكإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة ويتم  من خالل المنحالتي تم الحصول عليها  معداتالو الممتلكات  يتم قيد

  والمعدات. للممتلكاتبشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع  قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات في

 تحقق المصاريف
 يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.
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 تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
ركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون تقوم مفتاح بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة الم

 الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
 من المتوقع أن تتحقق أو ان يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية -
 محتفظ بها لغرض المتاجرة -
 ريخ القوائم المالية، أوبعد تا من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شهراً  -
النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني  -

 عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية.
 أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.

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

 ما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.أ
 

 المستحق من جهات مانحة

تظهر المستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشروط بعد تنزيل المبالغ المستلمة والتعهدات غير القابلة للتحصيل. يـتم 
 ح تحصيل كامل مبلغ التعهد غير المشروط.تقدير التعهدات غير القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المرج

 تدني قيمة الموجودات المالية

 2018كانون الثاني  1(  كما في 9تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) بعد
ية والموجودات المال بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ت مفتاحقام

. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تصنيف تلك الموجودات، وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر األخرى
  .االستحقاقومدة انقضاء  االئتماناألرصدة المدينة استناًدا إلى خصائص مخاطر 

ا كانت متدنية ائتمانيًا. يتضمن الدليل الموضوعي بأن يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما اذ
دفع الفوائد أو مبلغ العدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في  عندما يكون هناكالموجود المالي متدني ائتمانيًا 

 للمقترض. الدين األصلي أو منح خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية

 2018كانون الثاني  1(  كما في 9تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) قبل
يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا 

 .اتشاطالدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الن

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

مخاطر االئتمانية تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت ال مفتاحتستخدم إدارة 
على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة.
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 القيمة العادلة
ن الحصول على قيمتها يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال يمك

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

تشمل هذه االفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم  .قديرات واالفتراضات لتحديد القيمة العادلةاعتماد درجة من الت
قد تؤثر التغيرات في االفتراضات  .االعتماد عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى

 .هرة في القوائم الماليةعلى مبالغ القيمة العادلة للموجودات المالية الظا

 النقد واألرصدة لدى البنوك
وودائــع قصــيرة  البنــوكلــدى  حســابات جاريــةنقــد فــي الصــندوق و  مــن والنقــد المعــادلالنقــد  يتكــونألغــراض قائمــة التــدفقات النقديــة 

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

 ومعدات  تممتلكا
إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات  ،تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة

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

 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

 
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 بندأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب ال بندمن استخدام ال
 .غير المقيدة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات ،بندوصافي القيمة الدفترية لل

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

 ضريبة الدخل 
 الدخل.ا غير خاضعة لضريبة إنهلذلك فمؤسسة غير هادفة للربح،  مفتاحتعتبر 

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

 بها من قبل المورد.

 العمالت األجنبية
ـــًا ل ـــتم تحويـــل المعـــامالت التـــي تـــتم بـــالعمالت األخـــرى إلـــى الـــدوالر األمريكـــي وفق . يـــتم تحويـــل ســـعر الصـــرف الشـــهري معـــدلي

فــي تــاريخ القــوائم  كمــاالموجــودات والمطلوبــات النقديــة التــي تســتحق القــبض أو الــدفع بــالعمالت األجنبيــة وفقــًا ألســعار الصــرف 
 .غير المقيدة ، يتم إظهار أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجوداتالمالية
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 ممتلكات ومعدات  .3

 
 أجهزة 
  مكتبية

 أثاث 
 مكتبي

 تحسينات 
 المجموع  مأجور

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
        : الكلفة

 328.182  28.495  68.996  230.691 2018كانون الثاني  1كما في 
 4.824  -  674  4.150 إضافات
 333.006  28.495  69.670  234.841 2018كانون األول  31كما في 

        
        االستهالك المتراكم:

 317.911  28.495  66.753  222.663 2018كانون الثاني   1كما في
 4.440  -  704  3.736 االستهالك للسنة

 322.351  28.495  67.457  226.399 2018كانون األول  31كما في 
 

        صافي القيمة الدفترية

 10.655  -  2.213  8.442 2018كانون األول  31كما في 

 10.271  -  2.243  8.028 2017كانون األول  31كما في 
 

 دوالر أمريكــي 309.219 بلغــت قيمــة الممتلكــات والمعــدات المســتهلكة بالكامــل والتــي مــا زالــت مســتخدمة فــي أنشــطة مفتــاح مبلــغ
 على التوالي. ،2017و 2018كانون األول  31أمريكي كما في  دوالر 308.332و
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 مستحق من جهات مانحة  .4
 رصيد 

  ضافاتاإل  بداية السنة
 النقد 
  المستلم

فروقات تحويل 
  عمالت أجنبية

 رصيد
 نهاية السنة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 165.617  (107.450)  -  58.167  - (Arab Fundاالجتماعي )الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و  

 -  (4.658)  (84.055)  88.713   الدعم العام الرئيسي - (NRO)مكتب الممثلية النرويجية 
 -  (6.988)  (126.081)  133.069  - المشروع – (NRO)مكتب الممثلية النرويجية 
 -  -  (79.709)  79.709  - عام الرئيسيالدعم ال - (IRO)مكتب الممثلية اإليرلندية 

 239.455  (22.820)  (110.355)  372.630  - االتحاد األوروبي 
 -  (150)  (7.133)  -  7.283 2السنة  (04861مشروع تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم واألمن )عقد  -أوكسفام 
 5.454  (3.387)  (81.254)  90.095  - 3السنة  (04861األمن )عقد مشروع تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم و  -أوكسفام 
 -  (270)  (12.819)  -  13.089 2السنة  (04854مشروع التمويل من أجل التنمية )عقد  -أوكسفام 
 9.426  (2.477)  (89.925)  101.828  - 3السنة  (04854مشروع التمويل من أجل التنمية )عقد  -أوكسفام 
 970  76.400  (71.246)  (473)  5.651 (UNFPAاألمم المتحدة للسكان )صندوق 

 71.945  (62.892)  (2.050)  7.003  - (GIZالتعاون األلماني )
 36.000  -  (144.000)  180.000  - الدعم العام الرئيسي -التعاون السويسري )الضفة الغربية وقطاع غزة( 

 -  7.688  -  (7.757)  69  (CEC) لجنة االنتخابات المركزية
 20.000  -  (20.000)  -  40.000 (الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أبيك
عالم المرأة / إئتالف كرامة العربي   2.255  -  (11.995)  -  14.250 تنمية وا 
 -  2.957  -  (2.908)  (49) (IEMEDالمعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )

 86.237  1.360.006  (1.019.579)  (43.253)  383.411 
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 موجودات متداولة أخرى .5
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 7.320  10.858 ذمم موظفين
 -  9.398 فوائد مستحقة

 86  8.934 أخرى
 29.190  7.406 

 النقد واألرصدة لدى البنوك .6
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 414.552  471.946 النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى بنوك
 500.365  525.650 ودائع ألجل لدى البنوك 

 997.596  914.917 
 

 بلغت سنوية بمتوسط سعر فائدة المالية لقوائمتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ا تمثل الودائع لدى البنوك ودائع قصيرة األجل
 .، على التوالي2017و 2018امي خالل ع %2.25و 2.5%

دوالر  128.862ودوالر أمريكي  147.950 ودائع بقيمة 2017و 2018 األولكانون  31تتضمن الودائع ألجل كما في 
 .(8)إيضاح مخصصة لمقابلة مستحقات نهاية خدمة الموظفين  على التوالي ،أمريكي

 إيرادات مؤجلة .7
تــم الحصــول عليهـا خــالل السـنة مــن المــنح المقيـدة مؤقتــا والتــي يـتم تســجيلها كــإيرادات التـي  والمعــداتيمثـل البنــد كلفـة الممتلكــات 

مؤجلة ويتم االعتراف بها كإيرادات بشكل منتظم وفقًا للعمـر اإلنتـاجي المتوقـع ل.صـل. فيمـا يلـي الحركـة علـى اإليـرادات المؤجلـة 
 خالل السنة: 

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 12.013  10.271 داية السنةرصيد ب
 3.502  4.824 (10إضافات )إيضاح 

 (5.244)  (4.440) إيرادات مؤجلة متحققة 
 10.271  10.655 رصيد نهاية السنة
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 الموظفين نهاية خدمةمخصص  .8
 الموظفين خالل السنة: نهاية خدمةفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص 

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  يدوالر أمريك 

 106.376  128.862 رصيد بداية السنة
 31.749  42.549 إضافات خالل السنة
 (9.263)  (23.461) دفعات خالل السنة
 128.862  147.950 رصيد نهاية السنة

 ذمم دائنة ومستحقات .9
 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 27.111  72.671 ذمم دائنة
 7.431  45.612 أجلةشيكات 

 9.112  6.583 مصاريف مستحقة
 124.866  43.654 
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 منح مقيدة مؤقتًا  .10
فيما يلي ول عليها والمبلغ المصروف من كل منحة لتحقيق الهدف. يمثل هذا البند المنح المقيدة مؤقتًا والتي تخضع لتحقيق هدف معين، وتمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المنح المقيدة مؤقتًا التي تم الحص

 : 2018ملخص الحركة التي تمت على رصيد المنح المقيدة مؤقتًا خالل عام 

 
 رصيد

  اإلضافات  السنة بداية
محول من 
  السنة السابقة*

إيرادات متحققة 
من المنح المقيدة 

  استبعادات*  مؤجلة إيرادات  مؤقتاً 
 إيرادات

  فوائد 

محول الى 
ايرادات 
  اخرى**

فروقات 
عمالت 
  أجنبية

 رصيد
 السنة نهاية

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 71.945  -  (8.522)  -  -  -  -  (1.968)  61.455  - (GIZالتعاون األلماني )

ز مشاركة النساء في بناء السلم مشروع تعزي -أوكسفام 
 -  885  -  -  (7.518)  -  (32.775)  -  -  39.408 2السنة  (04861واألمن )عقد 

مشروع تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم  -أوكسفام 
 -  (2.692)  -  -  -  -  (94.921)  7.518  90.095  - 3السنة  (04861واألمن )عقد 

( 04854)عقد  ويل من أجل التنميةالتم مشروع -أوكسفام 
 -  845  -  -  (16.853)  -  (41.184)  -  -  57.192 2السنة 
( 04854)عقد  التمويل من أجل التنميةشروع م -أوكسفام 
 -  (5.252)  -  -  -  -  (113.429)  16.853  101.828  - 3السنة 
ة حول النهج التشاركي في اعداد جولة دراسي -أوكسفام 

 -  (147)  -  -  -  -  (3.798)  -  -  3.945 (10-04848-)عقد أ  لعامةا ازناتمو 
 61.125  (4.730)  -  -  -  (327)  (35.511)  -  88.713  12.980 الدعم العام الرئيسي -( NROمكتب الممثلية النرويجية )
 82.410  (6.915)  -  -  -    (126.819)  -  133.069  83.075 مشروع - (NROمكتب الممثلية النرويجية )
 79.709  582  -  -  -  (173)  (83.198)  -  79.709  82.789 الدعم العام الرئيسي - (IROمكتب الممثلية اإليرلندية )

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
(Arab fund) -  165.617  -  (121.240)  -  -  -  -  -  44.377 

 -  76.400  -  (75.778)  -  -  -  -  (622)  - (UNFPAمم المتحدة للسكان )صندوق األ
 276.189  (29.513)  -  -  -  (1.921)  (65.007)  -  372.630  - االتحاد األوروبي 

الدعم  -التعاون السويسري )الضفة الغربية وقطاع غزة( 
 -  -  -  -  -  (2.403)  (177.597)  -  180.000  - العام الرئيسي

 20.000  -  -  -  -  -  (20.000)  -  -  40.000 (الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أبيك
عالم المرأة / إئتالف كرامة العربي   -  -  -  -  -  -  (5.981)  -  -  5.981 تنمية وا 
 -  7.182  -  -  (7.450)  -  -  -  -  268 (IEMEDالمعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط )

 -  -  (255.747)  6.448  -  -  -  -  -  249.299 منح أخرى
 581.851  1.360.006  24.371  (1.013.210)  (4.824)  (24.371)  6.448  (255.747)  (49.259)  625.265 

نفس المشاريع كجزء من اإلضافات المبينة في الجدول لة لثوأعادت تخصيصها إلى السنة الثا ثانيةسنة اللل ركة النساء في بناء السلم واألمنتعزيز مشامشروع بإغالق رصيد  2018خالل قامت أوكسفام * 
 أعاله.

 .الموجودات ضمن صافيإلى حساب " احتياطي مقيد من مجلس اإلدارة "  "ضمن المنح المقيدة موقتا" خرىاألمنح ال حساب على إعادة تصنيف 2018عام  خاللوافق أعضاء الجمعية العمومية ** 
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 مصاريف المشاريع .11

 
العربي لإلنماء  الصندوق 

 التعاون األلماني  أبيك  االقتصادي واالجتماعي
 

 أوكسفام
 

 

 

 

 منح للنساء
  لمشاريع مدرة للدخل

مشروع تقوية 
  القيادات الشابة

مشاركة  تعزيز
المرأة في الهيئات 

  المحلية

مشروع التمويل 
 من أجل التنمية

  (2)السنة 

مشروع التمويل 
 التنمية من أجل

  (3)السنة 

مشروع تعزيز مشاركة 
النساء في بناء السلم 

  (2واألمن )السنة 

مشروع تعزيز مشاركة 
النساء في بناء السلم 

  (3واألمن )السنة 

جولة دراسية حول 
النهج التشاركي في 
  اعداد الموازنات

 المجموع
 الجزئي

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  يكيدوالر أمر   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 114.358  -  22.937  5.801  37.919  12.784  4.486  3.764  26.667  ومنافع أخرى  رواتب موظفي البرامج

 80.563  -  29.223  2.226  26.512  9.837  -  810  11.955  مدربون واستشاريون في مجال البحوث
 7.639  2.730  1.998  88  2.823  -  -  -  -  تحرير وترجمة

 26.961  -  7.665  10.321  8.975  -  -  -  -  مصاريف سفر وبدل مهمات
 5.252  -  4.185  -  -  -  -  189  878  مصاريف منسقات الميدانيات

 223  -  -  223  -  -  -  -  -  تدريب متطوعين ومكافآت فرص الظل
 25.469  1.068  1.971  -  14.029  8.401  -  -  -   مطبوعات ومنشورات
 30.883  -  7.315  3.976  2.516  4.624  62  5.618  6.772  ورش عمل وتدريب
قامة  35.272  -  9.836  7.413  3.925  2.687  -  8.642  2.769  مواصالت وا 

 4.419  -  -  211  4.208  -  -  -  -  نشاطات وحمالت إعالمية
 3.145  -  953  717  68  86  -  -  1.321  لوازم ومواد

 56.660  -  -  -  -  -  -  -  56.660  مصاريف مباشرة أخرى
 276.486  3.798  63.146  25.175  63.056  25.635  62  15.259  80.355  المصاريف المباشرة للبرنامج
 12.368  -  450  150  450  -  2.960  250  8.108  رواتب إداريين ومنافع أخرى

 1.715  -  700  -  815  -  -  -  200  أتعاب مهنية
 9.466  -  2.355  748  4.511  1.121  731  -  -  رواتب الرقابة والتقييم ومنافع أخرى

 23.549  -  3.505  898  5.776  1.121  3.691  250  8.308  مصاريف اإلدارة
 12.942  -  2.983  300  4.217  1.292  100  700  3.350  يجاراتإ

 4.400  -  1.334  246  1.334  152  53  -  1.281  مياه وكهرباء وتدفئة
 3.045  -  664  252  819  168  63  -  1.079  هاتف وبريد وفاكس

 727  -  261  55  179  32  -  -  200  قرطاسية ومستلزمات مكتبية
 362  -  91  48  129  -  67  27  -  مصاريف بنكية واخرى
 21.476  -  5.333  901  6.678  1.644  283  727  5.910  مصاريف إدارية أخرى

 435.869  3.798  94.921  32.775  113.429  41.184  8.522  20.000  121.240  المجموع
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 المجموع الجزئي

 االتحاد األوروبي 
 التعاون السويسري  

 )الضفة الغربية وقطاع غزة(
 التعاون السويسري  

 )الضفة الغربية وقطاع غزة(
 مكتب 

  الممثلية اإليرلندية
 مكتب

 الممثلية النرويجية
 مكتب 

  الممثلية النرويجية

 المجموع
   الجزئي 

الشباب  مشروع
كمدافعين عن حقوق 

  (%80ن )نسااإل

 الشباب مشروع
كمدافعين عن حقوق  

  الدعم العام الرئيسي  (%20ن )اإلنسا
مشروع تعزيز مشاركة 
  ¤ المرأة في الحياة العامة

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
 276,755  41,980  2,000  25,403  62,959  -  30.055  114.358  ومنافع أخرى  امجرواتب موظفي البر 

 109,182  10,786  -  -  -  10,467  7،366  80.563  مدربون واستشاريون في مجال البحوث
 12,383  2,003  22  -  328  -  2،391  7.639  تحرير وترجمة

 39,550  11,830  -  190  569  -  -  26.961  مصاريف سفر وبدل مهمات
 60,477  16,724  2,180  9,028  17,444  -  9،849  5.252   مصاريف منسقات الميدانيات

 3,223  150  300  900  1,650  -  -  223  فرص الظل مكافآتتدريب متطوعين و 
 25,469  -  -  -  -  -  -  25.469  مطبوعات ومنشورات
 56,099  16,813  -  65  354  3,579  4،405  30.883  ورش عمل وتدريب
قامة  55,146  12,605  765  642  1,555  2,528  1،779  35.272  مواصالت وا 

 5,844  629  -  -  -  -  796  4.419  نشاطات وحمالت إعالمية
 400  -  200  100  100  -  -  -  مصاريف عضوية

 5,649  1,274  106  245  575  -  304  3.145  لوازم ومواد
 946  -  -  150  796  -  -  -  تطوير الموظفين

 57,854  479  -  72  454  -  189  56.660  مصاريف مباشرة أخرى
 432,222  73,293  3,573  11,392  23,825  16,574  27،079  276.486  المصاريف المباشرة للبرنامج
 110,064  3,002  16,394  27,827  49,773  -  700  12.368  رواتب إداريين ومنافع أخرى

 12,015  -  4,697  2,702  2,701  -  200  1.715  أتعاب مهنية
 34,114  7,175  2,000  3,315  9,551  -  2،607  9.466  رواتب الرقابة والتقييم ومنافع أخرى

 156,193  10,177  23,091  33,844  62,025  -  3،507  23.549  مصاريف اإلدارة
 24,101  1,200  1,200  3,700  2,639  -  2،420  12.942  إيجارات

 16,804  -  2,412  4,370  4,703  -  919  4.400  مياه وكهرباء وتدفئة
 6,856  97  1,033  1,066  865  -  750  3.045  هاتف وبريد وفاكس

 4,223  -  875  1,281  2,067  -  -  -  مواصالت
 4,549  72  1,120  1,084  1,341  -  205  727  قرطاسية ومستلزمات مكتبية

 674  -  83  228  363  -  -  -  مصاريف ضيافة 
 221  -  -  161  60  -  -  -  مصاريف الدعاية

 830  -  124  262  10  -  72  362  مصاريف بنكية واخرى
مصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة 

  لعامةوالهيئة ا
-  -  

  - 
 

166  407  -  -  573 
 58,831  1,369  6,847  12,559  12,214  -  4،366  21.476  مصاريف إدارية أخرى

 924,001  126,819  35,511  83,198  161,023  16,574  65،007  435.869  المجموع
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 المجموع
 الجزئي

 
صندوق األمم المتحدة 

  للسكان
لبحر المعهد األوروبي ل

  األبيض المتوسط
عالم المرأة / إئتالف  تنمية وا 

     كرامة العربي

  دعم حماية المرأة   

حشد جهود الجهات الفاعلة 
المعنية بالمساواة بين 
الجنسين على المستوى 

  2المرحلة  المحلي
مشروع تعزيز حقوق المرأة 

  الفلسطينية
مجموع مصاريف 

  ¤ 2018المشاريع 
مجموع مصاريف 

 2017ريع المشا
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

 264,053  289,421  1,860  2,456  8,350  276,755  ومنافع أخرى  رواتب موظفي البرامج
 94,598  132,269  -  -  23,087  109,182  مدربون واستشاريون في مجال البحوث

 8,908  3,747  3,747  -  -  -  الع الرأي العام / مسوحاتاستط
 -  13,669  -  -  1,286  12,383  تحرير وترجمة

 13,440  39,550  -  -  -  39,550  مصاريف سفر وبدل مهمات
 59,348  60,940  -  -  463  60,477   مصاريف منسقات الميدانيات

 5,408  3,749  -  -  526  3,223  تدريب متطوعين ومكافآت فرص الظل
 28,174  37,541  -  -  12,072  25,469  مطبوعات ومنشورات
 56,546  64,945  371  202  8,273  56,099  ورش عمل وتدريب
قامة  50,997  60,734  3  775  4,810  55,146  مواصالت وا 

 32,903  16,099  -  3,680  6,575  5,844  نشاطات وحمالت إعالمية
 457  400  -  -  -  400  مصاريف عضوية

 -  6,049  -  -  400  5,649  ومواد لوازم
 15,865  946  -  -  -  946  تطوير الموظفين

 75,152  59,954  -  -  2,100  57,854  مصاريف مباشرة أخرى
 441,796  500,592  4,121  4,657  59,592  432,222  المصاريف المباشرة للبرنامج
 116,604  114,939  -  100  4,775  110,064  رواتب إداريين ومنافع أخرى

 11,684  12,215  -  -  200  12,015  أتعاب مهنية
 30,799  34,114  -  -  -  34,114  رواتب الرقابة والتقييم ومنافع أخرى

 159,087  161,268  -  100  4,975  156,193  مصاريف اإلدارة 
 25,500  25,500  -  199  1,200  24,101  إيجارات

 18,012  17,829  -  -  1,025  16,804  مياه وكهرباء وتدفئة
 6,771  7,350  -  38  456  6,856  هاتف وبريد وفاكس

 4,212  4,223  -  -  -  4,223  مواصالت
 2,999  4,693  -  -  144  4,549  قرطاسية ومستلزمات مكتبية

 782  674  -  -  -  674  فة مصاريف ضيا
 384  221  -  -  -  221  مصاريف الدعاية

 1,003  866  -  -  36  830  مصاريف بنكية واخرى
 188  573  -  -  -  573  مصاريف اجتماعات مجلس اإلدارة والهيئة العامة

 59,851  61,929  -  237  2,861  58,831  مصاريف إدارية أخرى
 924,787  1,013,210  5,981  7,450  75,778  924,001  المجموع
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 ذات عالقة  جهاتمعامالت مع  .12
واإلدارة العليــا. يــتم اعتمــاد  إلدارةايمثــل هــذا البنــد المعــامالت التــي تمــت مــع جهــات ذات عالقــة والتــي تتضــمن أعضــاء مجلــس 

 .مفتاح ادارةت مع الجهات ذات العالقة من قبل سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامال

 التالية مع جهات ذات عالقة: الحركات الموجوداتصافي النشاطات والتغير في تشمل قائمة 
 

 2018  2017 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    :تعويضات ومنافع اإلدارة العليا
 55.720  51.871 منافع قصيرة األجل

 4.800  4.516  تعويض نهاية الخدمة

 القيمة العادلة ل.دوات المالية  .13
 ومطلوبات مالية. مالية تتألف األدوات المالية من موجودات

  .وبعض الموجودات المتداولة األخرىالنقد واألرصدة لدى البنوك و  ات مانحةالموجودات المالية من المستحق من جه ألفتت

 .المستحقاتعض بو  دائنةالذمم الالمطلوبات المالية من  ألفتت

 ال تختلف القيمة العادلة ل.دوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

 إدارة المخاطر .14

 مخاطر التغير في أسعار الفائدة
تنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار الفائدة على الموجودات المالية الخاضعة ألسعار فوائد متغيرة. 

 ت المالية لمفتاح تخضع ألسعار فائدة ثابتة وبالتالي ال يوجد مخاطر ألسعار الفائدة على هذه الموجودات.إن الموجودا
 

 مخاطر السيولة
مــة التزاماتهــا قصــيرة ءتعمــل مفتــاح علــى إدارة مخــاطر الســيولة وذلــك عــن طريــق التأكــد مــن تــوفر األرصــدة النقديــة مــن أجــل مال

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

 خالل فترة تقل عن ثالثة شهور. مفتاح الماليةتستحق معظم مطلوبات 

 مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر ل.داة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجمعية 

ناتجة عن العمليات التشغيلية بشكل أساسي من الذمم  مفتاحر. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها مما يؤدي إلى حدوث خسائ
 (.4كما هو مبين في إيضاح ) المستحقة من جهات مانحة

 .من مخاطر االئتمان من خالل الحصول على تمويل من مصادر متعددة وموثوقة مفتاحتحد 
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 مخاطر العمالت األجنبية

وذلك عن  ،لديها النقدية مدى تعرض مفتاح لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن الموجودات والمطلوبات تالياليبين الجدول 
لة في نتيجة للتغيرات الممكنة المعقو  غير المقيدة النشاطات والتغير في صافي الموجوداتحساسية قائمة طريق قياس مدى 

إن أثر النقص المتوقع في ، مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة. يالدوالر األمريكمقابل أسعار صرف العمالت األجنبية 
 أسعار الصرف مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

 

 
لزيادة في سعر صرف ا

 العمالت مقابل
  الدوالر األمريكي 

قائمة التأثير على 
النشاطات والتغير في 

غير  صافي الموجودات
 المقيدة

 دوالر أمريكي  %  
8012     

 27.812  20  وحدة النقد األوروبي
 (9.940)  20  الشيقل اإلسرائيلي

     
2017     

 31.339  20  وحدة النقد األوروبي
 2.577  20  الشيقل اإلسرائيلي

 المخاطر في المنطقة الجغرافية ركزت .15
 مفتاحيزيد من خطر ممارسة  ي في المنطقةأنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصاد مفتاحتمارس 

 .هائسلبًا على أداذلك  ألنشطتها وقد يؤثر


