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 المحترمين         العامةة ئ/ اعضاء الهيالسادة 

 مدى( المحترمين،ات االعالمية )يالمركز الفلسطيني للتنمية والحر
 

 فلسطين –رام هللا 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 مقدمة 
 ، والتي(ات االعالمية )مدىيية والحرمركز الفلسطيني للتنمللقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة 

والتدفقات المالية للسنة  النشاطات يوبيان 2019كانون اول  31تتكون من بيان المركز المالي كما في 

 اخرى.التاريخ وملخص عن السياسات المحاسبية وإيضاحات تفسيرية لك بذالمنتهية 
 

 مسؤولية االدارة عن البيانات المالية 
التدقيق الدولية  عن اعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير ان االدارة مسؤولة

في إعداد التقارير المالية، وتشمل هذه المسؤولية التصميم والتطبيق واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية 
ة عن لغرض اعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية سواًء كانت ناشئ

احتيال او عن خطأ، وتشمل مسؤولية االدارة اختيار وإتباع سياسات محاسبية مناسبة والقيام بتقديرات 
 محاسبية معقولة حسب الظروف.

 

 :مسؤولية المحاسب القانوني
 يرقمنا بتدقيقنا وفقاً لمعاي د، وقتدقيقناات المالية استناداً الى ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيان

تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان  ب، وتتطلعليهاالتدقيق الدولية المتعارف 
لية خالية من كانت البيانات الما إذانقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما 

 االخطاء الجوهرية. 
قيق ثبوتية للمبالغ واالفصاحات في البيانات يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تد

المالية، تستند االجراءات المختارة الى تقدير المحاسب القانوني، بما في ذلك تقييم مخاطر االخطاء 
الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال او خطا وعند القيام بتقدير تلك المخاطر 

والمتعلقة باإلعداد والعرض  للمركزعتبار اجراءات الرقابة الداخلية يأخذ المحاسب القانوني في اال
العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف وليس لغرض 

لعرض االجمالي للبيانات ابداء رأي حول فعالية التقديرات المحاسبية المعدة من االدارة، كذلك تقييم ا
 المالية.

د ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا حول البيانات نعتق
 لمركز.المالية المعدة من قبل إدارة ا

 

 الرأي:
مركز للالمالي  الجوهرية الوضعكافة النواحي  من عادلةالبيانات المالية تظهر بصورة  في رأينا ان

دائه المالي وتدفقاته أوعن  31/12/2019في  كما مدى(ات االعالمية )يرالفلسطيني للتنمية والح

 وفقا لمعايير التدقيق المالية الدولية.النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 
 

 

 98\111مدقق حسابات قانوني رخصة رقم       طعمةمحمود 

 2020 آذار 17    فلسطين –رام هللا 
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 )مدى( حريات اإلعالميةالمركز الفلسطيني للتنمية وال

 فلسطين-رام هللا 

 2019كانون اول  31بيان المركز المالي كما في 

 ايضاح  البيان
2019 2018 

 دوالر امريكي دوالر امريكي

 الموجودات المتـــــــــداولة 
   

 81,404 78,616 3 النقد لدى بنك القدس 

 250 500 3 لدى بنك القدس  أمانات نقدية

 والبنوكالصندوق  نقد فيالمجموع 
 

79,116 81,654 

  الموجودات المتداولةمجموع 
 

79,116 81,654 

 الموجودات الثابتة 
   

 5,965 5,965 1جدول  األثاث المكتبي 

 5,244- 5,573- 1جدول  احتياطي استهالك االُثاث 

 12,717 13,517 1جدول  اجهزة ومعدات 

 10,250- 11,119- 1جدول   احتياطي استهالك االجهزة والمعدات

 الثابتة  مجموع الموجودات
 

2,790 3,188 

 84,841 81,906   مجموع الموجودات 

 المطلوبات والتغير في قيمة االصول 

   
 33,981 23,128 4 شيكات آجلة )غير مصروفة(

 إقتطاعات ضريبة دخل 

 

0 847 

 8,772 8,694 5  مصاريف مستحقة

 5صفحة  –صافي التغير 

 

50,084 41,241 

 84,841 81,906   مجموع المطلوبات والتغير في االصول 
 

 أمين الصندوق        رئيس مجلس االدارة
 

 د. طالب عوض        د. غازي حنانيا
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 )مدى( المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية

 فلسطين-رام هللا 

  2019كانون اول  31في  للسنة المنتهية صافي قيمة االصول والتغير فيبيان النشاطات 

 ايضاح  البيــان

2019 2018 

دوالر 

 دوالر امريكي  امريكي 

    
       298,652 360,240 6 االيـــــــــــــــــــــرادات 

 298,652 360,240   مجموع االيرادات

 186,262- 228,869- 7 مصاريف مشاريع  ينزل: 

 ريف االدارية والعموميةصافي الوفر قبل المصا
 

131,371 112,390 

 120,887- 122,528- 8 وعمومية  مصاريف إدارية ينزل: 

 التغير خالل السنة 
 

8,843 -8,497 

 التغير في قيمة االصول بداية السنة 
 

41,241 49,738 

 4صفحة  – السنة الموجودات نهايةالتغير في صافي 
 

50,084 41,241 

 

 

 أمين الصندوق        رةرئيس مجلس االدا
 

 د. طالب عوض        د. غازي حنانيا
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 )مدى( المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية

 فلسطين-رام هللا 

 2019كانون اول  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 البيـــان

2019 2018 

 دوالر امريكي دوالر امريكي

 من انشطة التشغيل ة الناتجةالنقديالتدفقات 
  

 (8,497) 8,843 صافي التغير في الموجودات خالل السنة 

 2,604 1,198 استهالك السنة 

 34,921 11,779- دائنون ومصاريف مستحقة

 29,028 1,737- صافي التدفق النقدي المتدفق من عمليات التشغيل 

 التدفق النقدي من عمليات االستثمار

  
 2,601- 800- ات ثابتة شراء موجود

 26,427 2,537- صافي التدفق النقدي 

 يضاف:

  
 55,227 81,654 النقد في البنوك والصندوق بداية السنة 

 81,654 79,116  نهاية السنةالنقد في البنوك والصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC ACCOUNTANTS & BUSINESS ADVISORS 



Page 7 of 16 

 

 

 

 

 

 )مدى( المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية

 2019لعام  لماليةايضاحات حول البيانات ا

 

 عام  (:1ايضاح )

مؤسسة مستقلة وهو عبارة عن هيئة (مدى)يعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية 

غير حكومية وغير ربحية تهتم بتطوير وسائل االعالم الفلسطينية وتدافع عن الصحفيين 

 .والمؤسسات االعالمية

ت االعالم في مية التي ترصد انتهاكات حريايعتبر مركز مدى من اكثر المؤسسات االعال

قبل وزارة الداخلية الفلسطينية تحت تسجيل  مدى منتم ترخيص مركز  االراضي الفلسطينية،

 . RA-250-1رقم 

 أصبحوامن خالل التقارير التي يصدرها مركز مدى مئات المؤسسات الفلسطينية وآالف االفراد 

من الصحفيين واألفراد والمؤسسات  دفلسطين، والعدي وعياً بحريات مؤسسات االعالم في أكثر

 مسموع ضدكل منهم بالتحدث بحرية وبصوت  ء(، وبدمدىطريق مركز) تم تشجيعهم عن

 انتهاكات حرية االعالم.

 :ف المركزاهدا

 .الدفاع عن حريات وسائل االعالم 

 وق.تعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير والعمل على تطوير التشريعات لهذه الحق 

 فيين الفلسطينيين.رفع مستوى عمل مؤسسات االعالم في فلسطين واألداء المهني للصح 

 .تشجيع الصحافة واإلبداع االعالمي في فلسطين 

 المساهمة في الدفاع عن حقوق االنسان وتعزيز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني. 

 التعاون مع المؤسسات المماثلة على المستوى العربي والدولي. 

 

 ...................البيانات المالية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس االدارة بتاريخ 
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 اسس االعداد  (:2ايضاح )

  للمعايير الدولية ً  نحاليا، اللتقارير المالية المعتمدة تم اعداد البيانات المالية المرفقة وفقا

محددة خاصة بالمؤسسات غير الربحية  متطلباتية ال تتضمن أي يق الدولمعايير التدق

 .وعالقاتها بالمؤسسات المحاسبية وعرض البيانات المالية

  تم تجهيز البيانات ً  .لمبدأ التكلفة التاريخية المالية وفقا

 .البيانات المالية تم عرضها بالدوالر االمريكي 
  

 مدى:هم السياسات المحاسبية لمركز فيما يلي أ
 

السياسات المحاسبية المستخدمة هي نفس السياسات  ان حاسبية:المالتغير في السياسة  -أ

 .بية التي استخدمت في العام السابقسحامال

في البنوك  في الصندوق والنقد النقد والنقد المعادل يشمل النقد انالمعادل: النقد والنقد  -ب

 المحلية.

 الموجودات الثابتة  -ت

يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة  خصم االستهالك المتراكم، الثابتة بعدصول تظهر اال

 نسب االستهالك السنوية التالية :القسط الثابت على مدى االعمار المقدرة للموجودات بناًء على 

   % 10      اثاث مكتب                 

    % 20معدات مكتب                     

  % 04                           مباني  

 %20   تر               برنامج كمبيو
 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الثابتة النخفاض القيمة عند وجود تغييرات وأحداث  -

 .في الظروف تشير ان القيمة الدفترية قد ال تسجل

من القيمة الممكن استردادها يتم تخفيض  أكثروجد مثل هذا الدليل وكانت القيمة الدفترية  إذا -

الى القيمة الممكن استردادها وتكون االعلى من قيمتها الدفترية منزالً منها تكاليف الموجودات 

 .البيع وقيمتها المستخدمة

أي نفقات الحقة يتم رسملتها فقط عندما ترتفع الفائدة االقتصادية المستقبلية لألصول الثابتة  -

 ذات العالقة.

 واحدة.ع النفقات االخرى يتم اثباتها في قائمة النشاطات التي تكبدها المركز دفعة جمي -

 :الشيكات المؤجلة -ث

 .المطلوبات المتداولةالشيكات المؤجلة ال يتم ازالتها من الميزانية العمومية وتظهر تحت بند 

  :احتياطي التعويضات -ج

ً للمبادئ التوجيهية التي يتم تقديم المستحقات لموظفي مركز مدى في نهاية خدمته    م وفقا

، ولم تظهر البيانات المالية رصيدا للمخصص حيث  أوالً بأول وضعتها قوانين العمل المحلية

 .تم تسديده بالكامل حتى تاريخ البيانات المالية من خالل احد المنح 
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 تحقق االيرادات:  -ح
 ى الموازنة المعدة للمشروع.التبرعات والمساهمات عند استالمها اعتماداً عل يتم تسجيل

 االعتراف بالنفقات:  -خ
 .المصروفات يتم اثباتها عند تكبدها على اساس مبدأ االستحقاق

 المنح المقيدة مؤقتاً: -د

الذي ينطبق تحديداً  رتفسير المعياوفي ظل غياب  10فقرة  8التدقيق الدولي رقم  لمعياروفقاً 

طوير وتطبيق السياسات المحاسبية التي تؤدي حكمها لتلإلدارة ان تستخدم يمكن الحدث، على 

 بها.الى المعلومات ذات الصلة والموثوق 

ً كغيرمركز مدى تسجيل المنح المقيدة وفقا ً لذلك اختارت ادارة  تم استيفاء  مؤقتة إذا مؤقتا

مؤقتة، ويتم استيفاء واعتبارها قيود  116القيد في نفس الفترة وفقا لمعيار المحاسبة رقم 

عندما تنتهي قيود الجهات المانحة يتم تصنيف صافي الموجودات المقيدة الى غير مقيدة  القيود

 وتسجل في بيان النشاطات كموجودات غير مقيدة.

 :الحكم وعدم التأكد من التقديرات -ذ
المحاسبية  حساسة لألساليبان الوضع المالي لمركز مدى ونتائج نشاطات المركز  -

 ؤكد على اعداد البيانات المالية.واالفتراضات واألحكام التي ت
تعتمد تقديرات مركز مدى على خبراتها الماضية وعلى افتراضات معقولة اخرى مختلفة  -

ونتيجة لذلك من االساس جعل الحكم على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات بسبب 
كبير عن تلك  تختلف النتائج الفعلية بشكل دوالحاالت، وقضات مختلفة حول االحداث افترا

 .التقديرات
  :ترجمة العمالت االجنبية -ر

تم ترجمة العمالت االجنبية  االمريكي، وقدظهرت البيانات الماليه المرفقة بعملة الدوالر 
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية  مالوقت، يتاً لألسعار السائدة في ذلك خالل السنة وفق

سائدة في مريكي من خالل تطبيق اسعار الصرف الالمسجلة بالعمالت االجنبية بالدوالر اال
ج االرباح والخسائر التي تنشأ عن المعامالت المذكورة اعاله اادر مالمالية، ويتتاريخ البيانات 

 في بيان االنشطة.
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 النقد في الصندوق و لدى البنوك :( : 3ايضاح )

 البيان

 الرصيد بالدوالر االمريكي 

2019 2018 

 بالدوالر بعملته بالدوالر بعملته

 250 250 500 500 دوالر-أمانات لدى بنك القدس 

 النقد لدى البنوك 

 10,424 10,424 12,180 12,180  /، دوالر000بنك القدس /    

 0 0 2,364 8,214 معادل بالدوالر /، شيكل000بنك القدس /

 70,284 61,461 35,816 32,581 /يورو معادل بالدوالر 000بنك القدس/

 696 696 27,080 27,080 / دوالر 004بنك القدس /

 0 0 1,176 1,070 /يورو معادل بالدوالر 001بنك القدس/

 81,404   78,616   مجموع نقد لدى البنوك 

 81,654   79,116   مجموع النقد في الصندوق والبنوك

  

 

  مصروفة:شيكات آجلة غير  (:4ايضاح )

 

 ــــــــــــــــــــان البيـــــــ

 الرصيد بالدوالر االمريكي 

2019 2018 

 بالدوالر بعملته بالدوالر بعملته

       0       0       2,063       2,063 شيكات برسم الصرف دوالر

       675       2,371       1,100       3,671 شيكات برسم الصرف شيكل

       32,689       27,916       7,042       5,710 شيكات برسم الصرف يورو

       617       547       12,219       12,219 حواالت صادرة برسم الصرف دوالر

       0       0       209       720 حواالت صادرة برسم الصرف شيكل

       0       0       495       450 حواالت صادرة برسم الصرف يورو

 33,981 30,834 23,128 24,833 المجموع 
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 مستحقة:مصاريف  (:5ايضاح )

 البيـــــــــــــــــــــــــــان 

 دوالر امريكي دوالر امريكي

2019 2018 

       1,972       1,972 مصروف تدقيق مستحق

       1,800       0 ايجار مستحق

       0       1,301 حمالت اعالمية اذاعية

       0       3,225 اتعاب اعداد استطالع الرأي مستحق

       0       1,352 مصروف ترجمة مستحق

       0       475 اتعاب وحدة قانونية مستحقة

       5,000       0 حملة اعالمية خطاب الكراهية

       0       368 مصروف مواد اعالمية مستحقة

 8,772 8,693 المجموع 
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 االيـــرادات   :( : 6ايضاح )

 

 البيــان
2019 2018 

 دوالر امريكي دوالر امريكي

       2,107       7,141 تبرعات غير مقيدة 

       50       89 اشتراكات أعضاء 

       UNESCO  5,000       29,000تبرعات 

       FOSI  100,000       0تبرعات 

       IFEX 1,678       829تبرعات 

       FLC 0       26,072تبرعات 

       170,288       181,372 بي تبرعات االتحاد االورو

       EED 0 11,806تبرعات 

       IMS 64,960       46,041تبرعات 

       12,459       0 ياالرا/ألمانيتبرعات ب

       298,652       360,240 مجموع االيرادات 
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 المشاريع:مصاريف  (:7ايضاح )

 البيــــان
2019 2018 

 دوالر امريكي  دوالر امريكي 

 1,132 6,530 اعالمية ودراسات سنوية وقرطاسية مطبوعات تقارير

 1,478 0 مطبوعات دراسات )الصحافة النسوية وحرية الرأي والتعبير في فلسطين(

 836 12,442 لة الحقوق الرقميةحم

 10,465 3,042 حملة اعالمية للترويج ألهمية الحق في الحصول على المعلومات

 1,492 1,498 مواد دعائية للترويج لحرية التعبير

 9,704 1,109 أجور مدربين ورشات عمل 

 11,920 4,211 ضيافة وايجار قاعات واقامة ورشات عمل

 4,288 1,738 مواصالت ورشات عمل

 1,222 1,920 تنسيق مشاريع وأنشطة 

 7,953 15,406 مهمات سفر خارجية 

 3,000 1,110  (Clips)انتاج افالم قصيرة 

 1,782 4,737 تصميم مواد دعائية 

 7,655 0 تحرير وطباعة مواد تدريبية واعالمية

 80,368 94,587 اجور موظفي مشاريع 

 5,897 1,505 تدقيق تقارير مالية للمشاريع 

 5,705 8,719 ترجمة

 2,536 12,151 مؤشر استطالع الرأي للحريات االعالمية في فلسطين

 9,911 20,558 الوحدة القانونية

 1,000 0 المحكمة الصورية

 8,000 10,250 حملة اعالمية خطاب الكراهية

 6,285 17,672 رصد وتوثيق باحثين ميدانيين

 5,523 5,114 استئجار يافطات ميدانية 

 0 2,680 تقييم مشاريع

 186,262 228,869 المجموع 
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 والعمومية:المصاريف االدارية  (:8ايضاح )

 

 البيــــان
2019 2018 

 دوالر امريكي  دوالر امريكي 

       64,642       76,218 رواتب ادارية

       646       634 عموالت بنكية 

       1,972       1,972 تدقيق 

       12,658       11,160 ايجار

       496       1,257 انترنت 

       231       271 اشتراك صحف

       598       1,036 صيانة اجهزة ومعدات

       0       136 بريد وبرق 

       949       1,312 كهرباء 

       1,098       1,318 هاتف 

       6,128       650 تأمين 

       597       329 استهالك اثاث 

       2,007       868 استهالك اجهزة 

       191       317 قرطاسية مكتبية

       3,444       2,530 ضيافة مكتبية

       4,671       4,148 مواصالت داخلية 

       400       200 عضوية منظمات دولية

       348       348 ونية للموقعاستضافة الكتر

       12,595       12,973 مصروف نهاية خدمة

       7,216       4,851 مصروف فرق عملة

 120,887 122,528 المجمـــــــــــــــــــــوع 
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 31/12/9201الثابتة واالستهالكات المتجمعة كما هي بتاريخ  الموجــــودات-( 1جدول رقم )

 

 االستهالكات المتجمعة  لموجودات الثابتةا
صافي قيمة 
الموجودات 

 البيان الثابتة
تاريخ 
 الشراء

 االضافات الرصيد بتاريخ
رصيد 

نسبة  الموجودات
 االستهالك

 أشهر
 االستهالك

 االستهالك
 الرصيد بتاريخ الرصيد بتاريخ 

01/01/2019 2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 

 ثاث المكتبياال

 - 1,340 1,340 - - %10 1,340 - 1,340 2009-01 مكاتب

 - 1,900 1,819 81 - %10 1,900 - 1,900 2009-06 مكاتب

 - 387 373 14 - %10 387 - 387 2009-06 كراسي

 7 153 137 16 12 %10 160 - 160 2009-06 ثالجة

 26 364 325 39 12 %10 390 - 390 2010-09 كراسي

 45 463 412 51 12 %10 508 - 508 2010-12 مكتب ديكور

 82 468 413 55 12 %10 550 - 550 2011-07 اثاث مكتبي

 104 326 283 43 12 %10 430 - 430 2012-06 كرسي مدير عام طبي

 128 172 142 30 12 %10 300 - 300 2015-04 اثاث مكتبي

 مجموع االثاث
 

5,965 - 5,965 
  

329 5,244 5,573 392 
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صافي قيمة  االستهالكات المتجمعة  الموجودات الثابتة
الموجودات 

 البيان الثابتة
تاريخ 
 الشراء

 االضافات الرصيد بتاريخ
رصيد 

 الموجودات
نسبة 

 االستهالك
 أشهر

 االستهالك
 الرصيد بتاريخ الرصيد بتاريخ  االستهالك

 االجهزة والمعدات

 - 975 975 - 0 %20 975 - 975 2011-09 تلفزيون

 - 148 148 - 0 %20 148 - 148 2013-01 الة تسجيل

 - 688 688 - 0 %20 688 - 688 2013-08 حاسوب

 - 676 664 12 12 %20 676 - 676 2014-02 طابعة برذر

 - 4,062 3,993 69 12 %20 4,062 - 4,062 2014-02 الة تصوير توشيبا

 - 3,242 3,187 55 12 %20 3,242 - 3,242 2014-02 حاسوب محمول

 11 314 249 65 12 %20 325 - 325 2015-03 تابلت 

حاسوب محمول عدد 
4 05-2018 2,601 - 2,601 20% 12 520 347 867 1,734 

حاسوب محمول عدد 
1 02-2019 - 800 800 20% 11 147 - 147 653 

 المجموع
 

12,717 800 13,517 
  

868 10,251 11,119 2,398 
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