
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 





31 4201

 
 




 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

1-2 
 الحسابات يتقرير مدقق 

3 
 بيان المركز المالي 

4 
 بيان النشاطات  

5 
 بيان التدفقات النقدية 

14-6 
 إيضاحات حول البيانات المالية 



c,r.y.\1 .ili,JI Jili.. - 1.1. - ~ ~ ~~ o .JL.t:. 

..11 ~I.J - .ll,JI t..ft 
..11 ~I.J 2056 :Y.(j") 

+970 2 2966210 /1 :U!\A 

+970 2 2966212 :~\.9 

musa.abudieh@el-wafa.ps :~JJiS.:ll! ~Y. 

4-~1 ~L..AliJ ~I ~lj •• Z.w)I.J 

UWI~- ·11 ,w-~ J-' J 

"J.J\...)A" 

.dJI.~! ~ :,1'l! 

~·o"i?oll ~ J.liU ~;o 

~...lo.:H 

L,S IWI ·.< . . 11 ·\..,., · ·.<·:·: ··.q •(4.........'-.n) ~I~ Jl.! 4.......,.u :u9 --l\ UWI w'ulull ~.:l .:lil (.,?' Y..r" U .. . IY' ~ 1.,?'"''..9 Ul"""' ' • • • .) Ul"""' ~ •. • .• 

~\..::....JI w\ ..... 4-Ji_, ~..JI:i11 ~lb ~ ~~ ~ ~..ll.;JI ..::...w..lili_, ..::...l.bL.::..lll ~4!_, 2014 J) u_,.i\S 31 ~ 

.UWI w'ulull J ·y1 ..::...6..\......:o...,:/l ~-11 .. ... IJ-"" lS...?- .. , 'j .. .. '.Y 

~ :~_,_;....JI .~ J...,.::w .~_,.lll ~WI C 1.........9)11 .J±!h..J iss_, ~WI w'u4.JI ~_;c_, .:lb:.J uc :U_,.-,....., o).:l)ll u) 

y.t.. _, o.:l ~I ~ _p-1 I ._ \.k. Y I 0-" ~6. ~\...o w'u 4J J.:lb ~ _;c _, .:ll.l.c )1 A...U)L. 4.,;b.l.:l ~t.§.J ~);..:i.u. !_, ~ _, 

.w - .1.:.11 :i.....,j)l.JI ~\..::....JI w1 ..lilll J.= ~h. :i...u...b.... wl...li... ·: .. L·: \ii:..l -illiS o.:l -~ - '1 ~ ... '):! J . ... .. ~-' .).. J ~ 

.J±!h..J iss_, '#..lj lS..?. .:lil . ....., LW ':?ill ~..lill ~) Llli...l ~WI ..::...'u4JI .~ JIJ-"" ~L ._l.l.:>) ~ 'u:;,;l_,.-,....., u) 

· · .·.; ,<i..liJI d._ I I i.,i;:; ~ .;;; ·1 A...,§~YI ..::...Llb:WI.J ·-" '·· ·1 h..JI .~ c...J..bJ:i .U .lll . ;; ,<i..liJI ~ Y-! L7.'" ~. .• 'j .. . r-_:r- u 'j .. . . r-..f"" u .)±! . .. 'j L7.'" 

.~_p-11 ._\.k.YI u-o ~6. ~WI w'u4.JI u~ ~llill u-o :U_,h... ~.J.:l ~) J....,jlll 

\ii:..l ~ .UWI w'ulull ~o.:ll.ll ..::...6..1.........9;/1 ;lt.....JI J :U.:l1 1- J __ II ..::...1._1 I i.,i;:; 1- .;;.<i..liJ\ t "" 
_) .. •. .. .. . (.,? :JCJ' ' 'j C" . IJ-"" ~ ~ ~. .. ~ L7.'" ~ 

y.e _,1 o.:l~ ~~ ._l.k.1 ;)~-"' ~~ .Jt.b.)u ':>.1-:lii ~l.b ~ ~ •0§-l.JI ..::...!J:!.:lii ~ ..::...1..)?..)11 .~ 

W9.l ~I ~l.lll 4.....1..§ .11 \..Uc :il · ·· ··.l.JI i;.l, , l.k.YI .~ ··.. Wll .UWI w'ulull . o.:l -r" -· - . '.)" _) . (..):!1!~ - _) ~r"-· 'j .. . .. ~ ~ 

JIJ-"" ':?])1 ._1-l.!) ~1 u-o ~-'~WI ~..lill wl..)?..) ~ ~1 0-" ~WI '+i'u4J J.:l\.c. ~.JCJ .:ll.l.c~ ;;,....,....._;.JI 

4....~1 ~\..::....JI wl...4-JI 4....,._)l. lS.l.J ~ ~ ~1 ~..lill ~ .;;,....,....._;.JI ~ 4.,;b.l.lll ~tS)I ~W 

.UWI w'u\..ul.l WI · ·- '1 .... II 4._9\.....;:,;ii.J o l.:l;/1 t. · <.::.....ot.§ ·:11 w1 ..lilll U .. .. ... r- ~ ..)"-' ~ (.S", ' • :; ' ';!--:' (.,?'" '):! - ~-' 

1 ' ' ' f . 'u... ._ l.l.JI il "...l1:. ..ui.....i l...l...l JS_.:;.:;1 ~h. U\S 1 • 1- 'u.l....=.. , ·:11 . -;. ,<i..liJI :U.:ll · u ~ wl .. !) ., (.,? - . 'j .. ~ (.,?'" L7.'" u . ' 

1 



~_;a.! I ~I ~ti..- 1.1.- u _,.:. ~~ 0 .)L.t:. 

.ill i"I.J - .ll,JI t.) 
.ill i"I.J 2056 :Y.ua 

+970 2 2966210 /1 :....;.,""tA 

+970 2 2966212 :~t! 

musa.abudieh@el-wafa.ps :~.J.JiS.:!ll ~Y. 

~I ~L...Ji.Jf.J {JWI ~0~ 

~WI ~ · >II .lAia...o ~ J'"""' .J 

" .. JJ '....).4" 

_;J\.2 ~~~WI jSyll ,~_p.JI (,?"'"~1 ;jj\S U.o ,4JI.l1..:' ~ o')lci ~J ) .. ::..JI 4.,;1WI w\.)~1 ui •4>1 ~ 

~ . \:ill ~~ q ~ .. ·:·. 11 :i...i...ll ;;_,~1 l.·:\,i9~ I.IL.t;.i ' \:ii ·2014 J i . •\S 31 . j L..S ~I~ -' <::'..J <..,? ~ •. ~ -' ~ ~ -' -' U.J' <..,? • • • 

2 

. 4.,;J_,..l.ll ~WI c~/11 ..>.!:1h..J 

~- ...UI!OIJ 

2015 Jl.l.i3 



 

3 
 





314201



 

   2014  2013 
ة لهجهخئ       ئك

      الموجودات المتداولة
 89,743  80,138  3 نقد في الصندوق ولدى البنك

مانحينذمم مدينة من   4  805,122  1,452,328 
مدفوعة مقدمًا و موجودات متداولة أخرى مصروفات  5  64,759  34,170 

 1,576,241  950,019   مجموع الموجودات المتداولة
      

 217,770  216,157  6 الموجودات الثابتة، صافي
 1,794,011  1,166,176   مجموع الموجودات

      
شئغى ة ه لضكهائ ة ئك لهجهخئ       ئك

      المطلوبات المتداولة
الدفع ةمستحق مصروفاتذمم دائنة و   7  36,027  138,119 

 138,119  36,027   مجموع المطلوبات المتداولة
      

 123,283  151,366  8 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 261,402  187,393   مجموع المطلوبات

      
      صافي الموجودات
 162,055  141,187   غير مقيدة
 1,370,554  837,596  11 مقيدة مؤقتاً 

 1,532,609  978,783   مجموع صافي الموجودات
      

 1,794,011  1,166,176   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

4 
 





314201



 
   2014  

2013         
ةئ           أليذئخئ

  1,103,296  1,830,795  1,830,795  -  9 منح وتبرعات
  5,014  135,965  -  135,965  10 إيرادات أخرى

 -  118,421  -  118,421  15 من فروقات عملةأرباح 
صافي الموجودات المحّررة من 

 -  -  (2,200,997)  2,200,997  11 التقييد
 1,108,310  2,085,181   (370,202)  2,455,383   مجموع اإليرادات

          
ةئك شذهغئ           ل

 1,163,505  2,171,987  -  2,171,987  12 البرامج مصروفات
 368,713  253,526  -  253,526  13 إدارية وعمومية مصروفات
  54,139   50,738  -  50,738  6 استهالكات

  47,264   162,756  162,756  -  14 من مانحين شطب ذمم مدينة
  59,528   -  -  -  15 من فروقات عملة خسائر

  1,693,149   2,639,007  162,756  2,476,251   مجموع المصروفات
          

 (584,839)   (553,826)  (532,958)  (20,868)   التغير في صافي الموجودات
  2,117,448  1,532,609  1,370,554  162,055   صافي الموجودات في بداية السنة
  1,532,609   978,783  837,596  141,187   صافي الموجودات في نهاية السنة
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 2014  2013 

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 (584,839)  (553,826) التغير في صافي الموجودات
تسويات لمطابقة التغير في صافي الموجودات مع صافي التـدفقات النقديـة 

  من أنشطة التشغيل:

 

 
 54,139  50,738 استهالكات

 38,733  28,083 الزيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة
 354,784  647,206 ذمم مدينة من مانحينفي النقص 

 38,037  (30,589) مدفوعة مقدمًا و موجودات متداولة أخرى مصروفاتالنقص في (الزيادة) 
 52,336  (102,092) مستحقة الدفع مصروفاتالزيادة في ذمم دائنة و  (النقص)

 (51,870)  - (النقص) في إيرادات مؤجلة
 (98,680)  39,520 (المستخدمة في) أنشطة التشغيل من صافي التدفقات النقدية

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (43,535)  (49,125) مشتريات موجودات ثابتة
 (43,535)  (49,125) االستثمارأنشطة التدفقات النقدية (المستخدمة في) صافي 

    
 (142,215)   (9,605) صافي (النقص) في النقد في الصندوق و لدى البنك

  231,958   89,743 النقد في الصندوق و لدى البنك في بداية السنة
  89,743   80,138 النقد في الصندوق و لدى البنك في نهاية السنة
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1 

 
مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية (المؤسسة) هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، سجلت بوزارة الداخلية في بيت لحم 

  .BL-3268-Cتحت رقم  2008تموز  23بتاريخ 
األطراف المعنية، وتعزيز وحماية حقوق  قدرات وتطويركل إيجابي على السياسات العامة، للتأثير بش المؤسسةتسعى 

 خاص ذوي اإلعاقة على أساس حقوق اإلنسان الوطنية والدولية ومبادئ المساواة والعدالة االجتماعية.األش
 

 تسعى مؤسسة قادر إلى تحقيق األهداف التالية:
 

تطوير قدرات المؤسسات ذات العالقة لتتبنى وتنفذ إستراتيجية ومنظومة سياسات وٕاجراءات تستجيب الحتياجات  •
 ستنادًا إلى حقوقهم الوطنية والدولية.األشخاص ذوي اإلعاقة ا

دعم قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة وباألخص فئة الشباب منهم وتنمية قدراتهم البشرية واالجتماعية وتعزيز مشاركتهم  •
 في سوق العمل.

واة تعزيز الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل تطوير السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية التي تعزز المسا •
 والعدالة االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بما ينسجم مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان.

تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل مراقبة وتوثيق االنتهاكات وٕاتاحة المعلومات ذات العالقة بحقوق  •
 وقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة.

 
 ما يلي: 2014العام شملت األنشطة الرئيسية لمؤسسة قادر خالل 

 

ستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "وصول ومشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العالي" بالتعاون مع إ •
من خالل خدمات اإلغاثة   )USAIDجامعة بوليتكنيك فلسطين، وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (

. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تعزيز فرص وصول ومشاركة الطالب ذوي اإلعاقة في (CRS)الكاثوليكية 
 التعليم العالي. 

والممول    ستكمال تنفيذ مشروع بعنوان "الحماية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة في شرق القدس وجنوب الخليل"إ •
. حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الحق (AISPO) من وزارة الخارجية اإليطالية ومؤسسة التضامن من أجل الشعوب

 في التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة، ومنع العنف واإلساءة تجاه األطفال ذوي اإلعاقة.

" بتمويل من برنامج األمم المتحدة (DEEP WE)تنفيذ مشروع بعنوان "التمكين اإلقتصادي للنساء الرياديات  •
مصدر دخل أساسي للنساء الرياديات والمحتاجة في مناطق (جـ)  . يهدف المشروع إلى تأمين(UNDP)اإلنمائي 

 في الخليل والقدس من خالل تمويل وٕانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.

والخليل"  لحم بيت محافظتي في) جـ( مناطق في وفقرا تهميشا األكثر النساء حياة نوعية مشروع بعنوان "تحسين ذتنفي •
 مع مركز مشترك مشروع وهو الدولي البنك منحة ضمن الفلسطينية األهلية المؤسسات تطوير مركز من بتمويل
 اإلعاقة ذوات النساء وباألخص النساء تمكين األسرة. حيث يهدف المشروع إلى وحماية وجمعية تنظيم المرأة ارشاد
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 قاسية عيةواجتما ألسرهن واللواتي يعشن في ظروف اقتصادية المعيالت والنساء اإلعاقة ذوي األشخاص وأمهات
 األساسية. والخدمات التحتية البنية وضعف الحركة في صعوبة من ويعانين

 
 
 

2  
 

 لمبدأ التكلفة التاريخية. فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة: لقد تم إعداد البيانات المالية وفقاً 
 

 عام -
تصنف صافي الموجودات، اإليرادات، المصروفات، و األرباح و الخسائر حسب وجود أو عدم وجود قيود على استخدامها 
من قبل المانحين. وعليه، يتم تصنيف صافي الموجودات والتغيرات التي تطرأ عليها إما كصافي موجودات غير مقيدة، مقيدة 

لها لقيود من قبل المانحين.  المؤسسةالمقيدة هي تلك التي ال يخضع استخدام أو مقيدة دائمًا. صافي الموجودات غير  مؤقتاً 
لها لقيود معينة من قبل المانحين تتعلق بالوقت  المؤسسةفهي تلك التي يخضع استخدام  مؤقتاً أما صافي الموجودات المقيدة 

 بل المانحين بشكل مطلق. خالل سنتيمن ق أو الهدف من االستخدام. أما صافي الموجودات المقيدة دائمًا فهي تلك المقيدة
 مقيدة دائمًا. أية موجودات المؤسسةلم يكن لدى  2013و  2014

 

 والتبرعات المنح -
ة العادلة في تاريخ حسب القيمتسجل من قبل المانحين  بالدفع النقدي أو العيني للمؤسسة غير المشروطة والتبرعاتعود الو 

الوعود بالدفع المشروطة تسجل حسب القيمة العادلة في تاريخ استالم المنحة. الوعود بالدفع غير المشروطة . الوعد بالدفع
هي الوعود التي تعتمد فقط على مرور الوقت و القيام باإلجراءات المطلوبة من قبل المانحين. المنح المقيدة يتم تسجيلها إما 

ئمًا. عندما تنتهي القيود على المنح وذلك إما بمرور الوقت أو بتحقق الهدف من أو كإيرادات مقيدة دا مؤقتاً كإيرادات مقيدة 
كصافي موجودات غير مقيدة وتظهر في بيان النشاطات  مؤقتاً عملية التقييد، يتم إعادة تصنيف صافي الموجودات المقيدة 

 كصافي موجودات محرّرة من التقييد.
 

 إيرادات أخرى -
 وفقًا ألساس االستحقاق. تحققهايتم تسجيل اإليرادات األخرى عند 

 

 عينيةال تبرعاتال -
. يتم االعتراف بالتبرعات العينية كإيراد المؤسسةتمثل التبرعات العينية األصول الثابتة واإليرادات غير النقدية المحولة إلى 

 حسب القيمة العادلة لها بتاريخ استالم هذه التبرعات.  
 

 مصروفاتال -
 بغض النظر عن تاريخ الدفع الفعلي للمصروف.، و عند حدوثها وفقًا ألساس االستحقاق مصروفاتيتم تسجيل ال

 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة -
)، حيث يتم احتساب 2000لسنة  7لقانون العمل الساري في فلسطين (قانون رقم  لتعويض نهاية الخدمة وفقاً  التخصيصيتم 

 .الخدمةفي عدد سنوات  خر راتب يتقاضاه الموظف مضروباً على آ المخصص بناءً 
 
 
 
 



 

8 
 

 الموجودات الثابتة -
 500فة الصنف الواحد أقل من صروفات، عندما تكون تكلكم من قبل المؤسسةمشتريات الموجودات الثابتة يتم تسجيل 
 .شيقل 500موجودات ثابتة، عندما تكون تكلفة الصنف الواحد أكثر من أو تساوي شيقل، أو ك

 
حسب طريقة القسط الثابت وفقًا لعمرها اإلنتاجي المتوقع، وفقًا للنسب  هايتم استهالكة و بالتكلفة الثابت تظهر الموجودات

 السنوية التالية:
 

  ٪ 
 10  مكتبي أثاث

 12  سيارات
 20  أجهزة مكتبية

 20  البرمجيات
 
 
 العمالت األجنبية -

 مالت األخرى إلى الشيقل اإلسرائيلي. يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعاإلسرائيلي الجديدلشيقل با ابسجالته المؤسسةحتفظ ت
وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ كل معاملة. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات في نهاية السنة والتي تستحق القبض 

، وتظهر فروقات بيان المركز الماليالصرف السائدة بتاريخ  وفقًا ألسعارالشيقل اإلسرائيلي أو الدفع بالعمالت األخرى إلى 
 الترجمة في بيان النشاطات.

 

 2014كانون أول  31كما في الشيقل اإلسرائيلي مقابل  لمؤسسةتعامل بها اتلقد كانت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي 
 -كما يلي: 2013و 

   
  2014  2013 

 3.48  3.90  دوالر أمريكي واحد
 4.79  4.75  يورو أوروبي واحد

 
 

3 

 

 -لنقد في الصندوق و لدى البنك من:يتكون رصيد ا





 2014  2013 
 77  2,900 نقد في الصندوق بالشيقل

 21,397  51,170   اإلسرائيلي نقد لدى البنك  بالشيقل
 70,696  26,068 نقد لدى البنك بالدوالر األمريكي
  (2,427)  - نقد لدى البنك باليورو األوروبي

 80,138  89,743 
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 -من مانحين ما يلي: الذمم المدينةتشمل 
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 -الموجودات المتداولة األخرى ما يلي:المدفوعة مقدمًا و  مصروفاتالتشمل 

 

 2014  2013 
 -  UNRWA  24,980 خدمات تدريب مقدمة الى  بدل

 19,117  19,548 من موظفين اتمستحق
 8,935  10,561 مدفوعة مقدماً  مصروفات

 3,600  - ات عطاءاتبدل رسوم اعالن مدينةذمم 
 2,198  2,600 من أعضاء الهيئة العامة مدينةذمم 

 320  7,070 خرىأ
 64,759  34,170 

 
  

 2014  2013 
 -  NDC 450,087)  (مركز تطوير الؤسسات االهلية الفلسطينية

  191,600  80,503 )بلدية  حلحول( –برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
  76,989  76,347 )بلدية  بيت فجار( -برنامج دعم البلديات الفلسطينية

  59,247       58,752 )بلدية السموع( –برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
  85,176   47,235 )بلدية  أريحا( –برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
  47,086        46,693 )بلدية إذنا( –برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
  45,888     45,505 )بلدية يطا( -برنامج دعم البلديات الفلسطينية

الحماية االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة مشروع  –مؤسسة التضامن من أجل الشعوب 
  AISPO-IDCG( -  193,995( القدس وجنوب الخليلشرق في 

  102,895       - (CRS I)المرحلة األولى  –مشروع الجامعات  –خدمات االغاثة الكاثوليكية 
 لألسر المحرومة التمكين االقتصادي مشروع -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 (UNDP – DEEP)  -  334,894  
  314,558  - (CRS II)المرحلة الثانية  –مشروع الجامعات  –خدمات االغاثة الكاثوليكية 

 805,122   1,452,328  
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 -والحركة عليها خالل السنة: 2014كانون أول  31االستهالك المتراكم كما في يلي تفاصيل الموجودات الثابتة و  فيما

 

 

  



   



  



 
         اعادة تقييم /التكلفة

  145,141      -    35,122    110,019  أجهزة مكتبية
  41,063      -    3,213    37,850  أثاث مكتبي 

  240,000      -      -    240,000  سيارات
  25,790      -    10,790    15,000  برمجيات

  402,869  49,125   -      451,994  
         االستهالك المتراكم

  85,858      -    17,570    68,288     أجهزة مكتبية
  22,190      -    4,048    18,142     أثاث مكتبي

  126,294      -    28,800    97,494  سيارات
  1,495      -    320    1,175  برمجيات

  185,099    50,738    -     235,837 
 216,157      217,770  صافي القيمة الدفترية

 

 ) للبيانات المالية. 12من المنح المقيدة كما هو مبين في إيضاح ( الموجودات الثابتة هذه * تم شراء
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 -ما يلي: مستحقة الدفع مصروفاتالالذمم الدائنة و تشمل 
 

 2014  2013 
  13,443          12,180 تعاب مهنيةأ

  2,950            9,086 محروقات
  7,500            7,058 رسوم تدريب
 -  3,167 صيانة برامج

 -  401 لضريبة الدخل اتمستحق
  85,406          - م مشاريع لوزا

  14,606          - للموظفين اتمستحق
  6,500            - تصميم واعالن

 6,055            - رسوم الخدمات القانونية
 1,659  4,135 خرىأ اتمستحق

 36,027  138,119 
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 -كما يلي: 2013 و 2014لقد كانت الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل 
 2014  2013 

 84,550  123,283 رصيد أول السنة 
 58,827    40,520 إضافات خالل السنة 

 (20,094)   (12,437) دفعات خالل السنة
  123,283     151,366 رصيد آخر السنة 
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  -خالل السنة ما يلي: المنح والتبرعاتتمثل 
 

  2014   
        2013 

UNDP – DEEP WE  -  1,315,790  1,315,790  - 
NDC  -  515,005  515,005  - 

UNDP – DEEP   -  -  -  546,475 
CRS II  -  -  -  351,174 

AISPO – IDCG  -  -  -  193,185  
AISPO – SEED  -  -  -  12,462  

  -  1,830,795  1,830,795  1,103,296 
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 -تمثل اإليرادات األخرى ما يلي:
  2014   

        2013 
 -  89,891  -  89,891  المنح و التبرعات

 -  37,107  -  37,107  خدمات تدريب
 2,602  2,500  -  2,500  اشتراكات أعضاء الهيئة العامة

 1,000  500  -  500  اتوثائق عطاء مبيعات
 1,412  5,967  -  5,967  خرىإيرادات أ

  135,965  -  135,965  5,014 
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  -خالل السنة: والحركة عليها 2014كانون أول  31كما في  مؤقتاً فيما يلي تفصيل صافي الموجودات المقيدة 
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 بلدية أريحا -برنامج دعم البلديات الفلسطينية    55,710         -  -  -  -  -  -  -   55,710       

     81,064  

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  -  -  -       81,064   

بلدية بيت  -برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
 فّجار

 بلدية حلحول -برنامج دعم البلديات الفلسطينية   86,168         -  -  -  -  -  -  -   86,168       

 بلدية إذنا  -برنامج دعم البلديات الفلسطينية   37,830         -  -  -  -  -  -  -   37,830       

 يطا بلدية -برنامج دعم البلديات الفلسطينية    74,380         -  -  -  -  -  -  -   74,380       

       75,524  

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  -  -  -         75,524   

بلدية   -برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
 السموع

- 

 

- 

 

(1,960) 

 

(1,960) 

 

-  -  -  -           1,960   

وزارة  –برنامج دعم البلديات الفلسطينية 
 (GADPA) االجتماعيةالشؤون 

-  -  (90,112)  (90,112)  -  -  -  -         90,112   AISPO-SEED 
-  -  (1,315,790)  60,231  -  (39,448)  (1,336,573)  1,315,790                -     UNDP – DEEP WE 

426,920  -  (88,085)  -  -  (12,035)  (76,050)  515,005  -  NDC 
-  (234)  (339,709)  (5,915)  -  (3,145)  (330,649)  -       339,943   UNDP – DEEP 
-  (82,032)  (245,484)  -  (49,125)  (27,621)  (168,738)  -       327,516   CRS II 
-  (80,490)  (111,737)  (454)  -  (31,186)  (80,097)  -       192,227   AISPO – IDCG 
 اتمبيعات وثائق عطاء   6,300           -  -  -  -  (6,300)  (6,300)  -  -
 أخرىإيرادات مقيدة    1,820           -  -  -  -  (1,820)  (1,820)  -  -

837,596  (162,756)  (2,200,997)  (46,330)  (49,125)  (113,435)  (1,992,107)  1,830,795    1,370,554    
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 -البرامج ما يلي: مصروفاتتشمل 
 2013  2014  

    








  





    
AISPO – 

IDCG  
UNDP- 
DEEP  CRS II  NDC  GADPA 

 

UNDP- 
DEEP-WE 

 



  



  





  



  

رواتب ومصروفات متعلقة  -  -  -  -  107,804  -  64,626  82,389  5,860  3,042  263,721  150,919  414,640  520,214
اتصاالت و كهرباء و مياه  -  -  -  -  208  -  -  -  170  -  378  -  378  1,363 

 ةقرطاسية و لوازم وصيان -  -  -  -  -  -  5,237  -  -  3,523  8,760  -  8,760  2,995 

 ضيافة وتشريفات -  -  -  -  -  -  -  2,210  -  4,046  6,256  -  6,256  49,031

 رمواصالت وسف 466  1,018  231  561  16,625  108  6,187  8,803  3,131  9,641  46,771  20  46,791  41,276

 أتعاب استشارية ومهنية -  -  -  -  -  -  -  55,000  -  51,820  106,820  -  106,820  128,564
 تدريب و ورشات عمل -  -  -  -  -  -  -  30,000  -  5,225  35,225  7,953  43,178  58,773
 مصروفات إعالمية -  -  -  -  -  -  -  5,395  500  2,800  8,695  -  8,695  42,693

 إعانات للمستفيدين -  -  -  -  1,215,391  -  -  -  321,078  -  1,536,469  -  1,536,469  318,596
1,163,505  2,171,987  158,892  2,013,095  80,097  330,739  183,797  76,050  108  1,340,028  561  231  1,018  466  

1,149,512  1,992,107  -  1,992,107  80,097  330,649  168,738  76,050  -  1,336,573  -  -  -  - 

يضاح إ( مساهمات مانحين
 )بيانات الماليةلل 11

المؤسسةمساهمات  466  1,018  231  561  3,455  108  -  15,059  90  -  20,988  158,892  179,880  13,993  
1,163,505  2,171,987  158,892  2,013,095  80,097  330,739  183,797  76,050  108  1,340,028  561  231  1,018  466  

ثابتة موجودات مشتريات -  -  -  -  -  -  -  49,125  -  -  49,125  -  49,125  43,535  
 المجموع 466  1,018  231  561  1,340,028  108  76,050  232,922  330,739  80,097  2,062,220  158,892  2,221,112  1,207,040 
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 -اإلدارية والعمومية ما يلي: مصروفاتتشمل ال

 

 2014 سرائيلي لعاميإشيقل 323,456  سرائيلي وإشيقل  113,435 مبلغموجب اتفاقيات المشاريع، تشمل هذه المصروفات ب
لى إ مؤقتاً  ةالمقيد صافي الموجودات وبالتالي تم تحرير هذه المبالغ من تحميلها على المشاريعحيث تم على التوالي  2013و 

  للبيانات المالية. 11رقم يضاح إي ة كما هو مبين فغير المقيد
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  :يليمدينة من المانحيين كما  مذمتل هذا البند شطب مي
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فروقات العملة عن إعادة تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة بالعمالت األجنبية (خاصة أرصدة المؤسسة لدى خسائر نتجت 
) إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقًا ألسعار الصرف السائدة ذمم دائنة ومصروفات مستحقة الدفعو  البنك و ذمم مدينة من مانحين

          بقيمة  ربحبتاريخ بيان المركز المالي. لقد أّدى التغير في سعر صرف العمالت المختلفة مقابل الشيقل اإلسرائيلي إلى وجود 
 على التوالي. 2013و  2014كانون أول  31شيقل إسرائيلي كما في  59,528 خسائر بقيمةو يقل إسرائيلي ش 118,421

  2014  2013 
  198,703   169,215  متعلقة بها مصروفات رواتب و

  72,811   5,394   أتعاب استشارية و مهنية
  48,233   47,252  إنترنت مياه و كهرباء و اتصاالت و

  12,815   10,205  و صيانة قرطاسية و لوازم
  19,575   3,943  تشريفات و ضيافة

  7,590   9,780  مواصالت و وقود وصيانة سيارات
  5,356   7,072  مطبوعات ودعاية

  1,670   665  تأمين
  1,960   -  تدريب و ورشات عمل

  253,526  368,713 

  2014  2013 
الحماية االجتماعية لألطفال ذوي مشروع  –مؤسسة التضامن من أجل الشعوب 

 -  AISPO-IDCG(  80,490( القدس وجنوب الخليلشرق اإلعاقة في 
 -  82,032  (CRS II)  المرحلة الثانية –مشروع الجامعات  –خدمات االغاثة الكاثوليكية 

لألسر المحرومة  التمكين االقتصادي مشروع -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
(UNDP – DEEP)  234  - 
 47,264   -  (CRS I)المرحلة األولى  –مشروع الجامعات  –خدمات االغاثة الكاثوليكية 

  162,756  47,264 
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