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 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

 

 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية العموميةالجمعية إلى 

 
كانون  31ي كون من قائمة المركز المالي كما ف( والتي تتالمؤسسة)لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لقد دققنا القوائم المالية المرفقة 

يضاحات إلسنة المنتهية في ذلك التاريخ واوقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية لل 2016األول 
 حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 

كانون األول  31كما في للمؤسسة بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر 
 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 2016

 

 أساس الرأي
ؤولية مدقق ياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة في تقريرنا ضمن فقرة مسلقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤول

ن المهنيين وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبي المؤسسة الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن
واعد مسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قالصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين، كما التزمنا ب

 ن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسًا إلبداء الرأي.إالمهني للمجلس. في اعتقادنا  السلوك

 أمور أخرى
تزويدنا بتقريرهم غير من قبل مدققي حسابات آخرين، وتم  2015كانون األول  31تم تدقيق القوائم المالية للمؤسسة كما في 

 .2016 نيسان 26المتحفظ حولها والتي صدرت بتاريخ 
 

 مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
لى تحديد إإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة 

 ري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط. نظام الرقابة الداخلية الضرو 
 

على االستمرار في أعمالها مستقباًل كمنشأة مستمرة  المؤسسةكما أن اإلدارة مسؤولة، عند إعداد القوائم المالية، عن تقييم قدرة 
عداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية، إال إذا كانت نية واإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باال ستمرارية وا 

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

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

 تدقيق القوائم الماليةمسؤولية مدقق الحسابات عن 
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو 

صدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.  غلط وا 

يكشف دائما جري وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سإن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي ي
خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط، ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت، منفردًة أو مجتمعًة، 

 يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.



 
 

  

 

 

 

 
 
 

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

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

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.

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

 ة.ار دقامت بها اإليضاحات التي معقولية التقديرات المحاسبية واإلتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة و  −

التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول  −
ى روف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة علعليها، التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظ

ذا ما توصلنا إ تيجة بأن هنالك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية لى ناالستمرار. وا 
ذات الصلة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية. إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول 

في  ؤسسةالملظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو ا
 اعمالها كمنشأة مستمرة.

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

دارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة إننا نتواصل مع مجلس اإل
 في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
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 جزءًا من هذه القوائم المالية 16إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
1 

 لتنمية المجتمعيةمؤسسة قادر ل

 قائمة المركز المالي
 2016 األولكانون  31كما في 

 
   2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  إيضاح 

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 168.908  97.293  3 ممتلكات ومعدات
   97.293  168.908 

      الموجودات المتداولة
 2.188.241  1.745.414  4 ات مانحةمستحق من جه

 51.754  90.240  5 موجودات متداولة أخرى
 459.279  297.894  6 النقد والنقد المعادل

   2.133.548  2.699.274 
 2.868.182  2.230.841   مجموع الموجودات

 
  صافي الموجودات والمطلوبات

 
   

      صافي الموجودات
 171.840  95.236   مقيدةصافي الموجودات غير ال
 171.840  95.236   مجموع صافي الموجودات

  المطلوبات غير المتداولة
 
   

 212.849  246.103  7 تعويض نهاية الخدمةمخصص 
   246.103  212.849 

      المطلوبات المتداولة
 1.771.347  1.800.476  8 منح مقيدة مؤقتاً 

 712.146  89.026  9 مطلوبات متداولة أخرى
   1.889.502  2.483.493 

 2.696.342  2.135.605   مجموع المطلوبات
 2.868.182  2.230.841   مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

 



 

 جزءًا من هذه القوائم المالية 16إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
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  مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

 صافي الموجوداتالتغير في و النشاطات  قائمة
 2016 األولكانون  31للسنة المنتهية في 

 
   2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  إيضاح 

      اإليرادات
 2.431.259  1.620.623  8 إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتاً 

 -  37.400   غير مقيدةإيرادات 
 2.300  2.900   عضاء الجمعية العموميةأمساهمات 

 52.290  28.964   إيرادات أخرى
   1.689.887  2.485.849 

      المصاريف 
 2.069.164  1.390.110  10 برامجمصاريف 

دارية    267.143  269.991  11 مصاريف عامة وا 
 50.836  50.417  3 استهالك ممتلكات ومعدات

 68.053  23.175   خسائر فروقات عملة
 -  7.680  4 منح مشطوبة

 -  25.118   ممتلكات ومعداتخسائر استبعاد 
   1.766.491  2.455.196 

      
 30.653  (76.604)   في صافي الموجودات ( الزيادة)النقص

 141.187  171.840   صافي الموجودات في بداية السنة
 171.840  95.236   صافي الموجودات في نهاية السنة
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  مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

 التدفقات النقدية قائمة
 2016 األول كانون 31للسنة المنتهية في 

 
   2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  إيضاح 
      

      أنشطة التشغيل:
 30.653  (76.604)   في صافي الموجودات ( الزيادةالنقص)

      تعديالت: 
 50.836  50.417   استهالك ممتلكات ومعدات

 65.839  51.222   تعويض نهاية الخدمةمخصص 
 -  25.118   ممتلكات ومعداتبعاد خسائر است

 -  7.680   منح مشطوبة
   57.833  147.328 

      التغير في رأس المال العامل:
 (1.383.119)  435.147   مستحق من جهات مانحة
 13.005  (38.486)   موجودات متداولة أخرى

 933.751  29.129   منح مقيدة مؤقتاً 
 676.119  (623.120)   مطلوبات متداولة أخرى

 (4.356)  (17.968)   دفعات نهاية الخدمة
 382.728  (157.465)   أنشطة التشغيل ( منالمستخدم في)صافي النقد 

      أنشطة االستثمار:
 (3.587)  (3.920)   شراء ممتلكات ومعدات

 (3.587)  (3.920)   صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
 379.141  (161.385)   لنقد والنقد المعادلفي ا (النقص)

 80.138  459.279   النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 459.279  297.894  7 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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  مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية
 المالية القوائمإيضاحات حول 

 2016 األولكانون  31

 عـام .1
ة في يغير حكومية وغير هادفة للربح، سجلت في وزارة الداخل فلسطينية مؤسسة( هي مؤسسةالللتنمية المجتمعية )مؤسسة قادر 

( 1امتثااًل لقانون المؤسسات غير الهادفة للربح الفلسطيني رقم )-C3268 BL-تحت رقم  2008تموز  23بيت لحم بتاريخ 
 .2000لعام 

السياسات العامة، وتطوير قدرات األطراف المعنية، وتعزيز وحماية حقوق األشخاص مؤسسة للتأثير بشكل إيجابي على التسعى 
 مؤسسة إلى تحقيق األهداف التالية:الذوي اإلعاقة، وتسعى 

 .تحسين التزام المؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه دعم واعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 ص ذوي اإلعاقة في المجتمع.تعزيز الممارسات المجتمعية المعززة لدمج األشخا 
 .تحسين أداء المؤسسات ذات العالقة تجاه االستجابة لحقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 
 .تحسين ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 ما يلي: 2016مؤسسة خالل عام لشملت األنشطة الرئيسية ل
 نوان "تحسين نوعية حياة النساء األكثر تهميشا وفقرا في مناطق )جـ( في محافظتي بيت لحم والخليلاستكمال مشروع بع 

Empower Project -( بتمويل من مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينيةNDC ضمن منحة البنك الدولي وهو )
يم وحماية األسرة. حيث هدف المشروع إلى مشروع مشترك مع مركز ارشاد المرأة للدعم النفسي واالجتماعي وجمعية تنظ

تمكين النساء وباألخص النساء ذوات اإلعاقة وأمهات األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء المعيالت ألسرهن واللواتي يعشن في 
 ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية ويعانون من صعوبة في الحركة وضعف البنية التحتية والخدمات األساسية.

 جتماعيحد من العنف المبني على النوع االمشروع بعنوان "التنفيذ البدء بCGBV  بتمويل من صندوق األمم المتحدة اإلنمائي
( وهو مشروع مشترك مع مركز ارشاد المرأة للدعم النفسي واالجتماعي. حيث يهدف المشروع إلى تقديم UNTFللمرأة )

ضحايا العنف من خالل العمل على تحسين وتطوير التشريعات حماية وخدمات تلبي احتياجات النساء والنساء ذوات االعاقة 
 .2017المتعلقة بهّن وأداء مقدمي الخدمات المرتبطة بحاالت العنف، ويستمر المشروع لغاية نهاية العام 

 ة، يتنفيذ برنامج بعنوان "تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطين" بدعم مركزي من المؤسسة السويدية لإلغاثة الفرد
 .2016-2014والذي تضمن العديد من األنشطة في إطار الخطة االستراتيجية للمؤسسة لألعوام 

  صحةالشاملة في التعليم والحماية والتنفيذ مشروع بعنوان "التنميةIN DEPTH   وبالشراكة مع مؤسسة التضامن بين الشعوب
(AISPO والممول من وزارة الخارجية اإليطالية. حيث يهدف المشر ) وع إلى دعم تنفيذ سياسات واجراءات شاملة تعزز من

ز فرص االندماج والحماية لألشخاص ذوي اإلعاقة، يقدرة وامكانيات المؤسسات الرسمية ومؤسسات أهلية أخرى بهدف تعز 
 .2018ويستمر المشروع لغاية شهر نيسان 

 تنفيذ مشروع "التمكين االقتصادي للشباب والشابات DEEP-YE اإلسالمي للتنمية والمنفذ من قبل برنامج  بتمويل البنك
(. وتمثل المشروع في تأمين مصدر دخل أساسي للشباب والشابات الريادين والذين يعيشون UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي )

نشاء مشاريع صغيرة مدّرة للدخل، ويستمر المشروع لغاية  في ظروف اقتصادية صعبة في مناطق )جـ( من خالل تمويل وا 
 .2017تشرين أّول شهر 

 .2017 نيسان 26 بتاريخ المؤسسةإدارة ل مجلس من قب 2016 األولكانون  31تم إقرار القوائم المالية للسنة المنتهية في 
  



 

5 

 
 السياسات المحاسبية

 المالية  قوائمأسس إعداد ال 1.2
 . مجلس معايير المحاسبة الدوليةالصادرة عن  التقارير المالية الدوليةالمالية وفقًا لمعايير  قوائمتم إعداد ال

  .تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية

 .للمؤسسةوالذي يمثل عملة األساس الشيقل اإلسرائيلي تم إعداد القوائم المالية ب

 التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2
لمالية للســـنة د القوائم امطابقة لتلك التي تم اســـتخدامها إلعدامؤســـســـة للإن الســـياســـات المحاســـبية المتبعة في إعداد القوائم المالية 

  .السابقة

تطبيقها لزامية، إن هذه المعايير والتفسيرات الجديدة لن يكون لاإل غير باإلضافة إلى ذلك، تم إصدار العديد من المعايير والتفسيرات
 .المؤسسةشاطات في المستقبل أثر جوهري على اإليضاحات أو المركز المالي أو ن

 األسس والتقديرات    3.2
إن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب اســــــــــــتخدام عدة تقديرات وافتراضــــــــــــات محاســــــــــــبية تؤثر على 

ادات خالل عدة اجتهويتطلب ذلك قيام اإلدارة باســــتخدام القوائم المالية اإليرادات والمصــــاريف والموجودات والمطلوبات في تاريخ 
. تقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها وافتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر بناًء على المعلومات مؤسسةللتطبيق السياسات المحاسبية 

 المتوفرة وخبراتها السابقة. نظرًا الستخدام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
 ادات الجوهرية التي قامت بها المؤسسة:فيما يلي تفاصيل االجته

 ممتلكات والمعداتللاألعمار اإلنتاجية 
 تقوم إدارة المؤسسة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة مالية.

 توزيع المصاريف
 ة واإلدارية بناًء على تقديرات اإلدارة.يتم توزيع المصاريف بين البرامج واألنشطة العام

 

 .تعتقد اإلدارة أن التقديرات واالفتراضات المستخدمة معقولة

 لخص ألهم السياسات المحاسبيةم    4.2
 إيرادات المنح 

يام الق نحةالم يمتلقتعهدات المانحين غير المشـــروطة هي تلك التعهدات التي يعطيها المانح دون وجود أية شـــروط مســـبقة على 
 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 

 الغرض أو  عندما يتحقق كإيراد زمنن أو مرتبطة بمرور بالمنح المقيدة مؤقتًا والمخصصة لتنفيذ غرض معي االعترافتم ي
 . للمنحة مرور الزمن المحدد
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 تحقق المصاريف
 يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.

 
 تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة

صنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون تقوم المؤسسة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على اساس ت
 في الحاالت التالية: ةالموجودات متداول

 التشغيل العادية دورة استهالكها في بيعها أو تهدف إلى أو تتحقق من المتوقع أن -
 محتفظ بها لغرض المتاجرة -
 بعد تاريخ القوائم المالية، أو من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شهراً  -
النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوز فترة اثني عشر شهرًا بعد  -

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

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

 تسديدها ضمن دورة التشغيل العاديةمن المتوقع  -
 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 ال تتجاوز اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية.  -

 تصنيفها مطلوبات غير متداولة. أما باقي المطلوبات األخرى فيتم

 تدني الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في نهاية كل ســــــــنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضــــــــوعي يثبت تدني موجود مالي محدد. إذا وجد مثل 

 هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات. 

 مستحق من جهات مانحةال
تظهر المستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشروط بعد تنزيل المبالغ المستلمة والتعهدات غير القابلة للتحصيل. يتم 

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

 النقد والنقد المعادل
راض قائمة التدفقات النقدية، يتضمن النقد والنقد المعادل نقد وودائع قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالث شهور أو ألغ

 أقل بعد تنزيل النقد المقيد السحب، إن وجد.

 ممتلكات ومعدات
لكات ة الممتتشمل كلف ت.إن وجد ،تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة

الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا  ستبدال أي من مكوناتوالمعدات الكلفة المتكبدة ال
عند  قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجوداتتحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في 

   تحققها.
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   باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:الممتلكات والمعدات  تهالكيتم اس

العمر اإلنتاجي  
 )سنوات(

 5 مكتبية وأجهزة معدات
 10 أثاث مكتبي

 5 برامج
 9-8 سيارات

توقعة قتصادية مند عدم وجود منفعة اخلص منها أو عيتم شطب أي بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند الت
لص ، والذي يمثل الفرق بين العائد من التخبندأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب ال بندمن استخدام ال

 .في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات بندوصافي القيمة الدفترية لل

 ،ةستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها في السنوات الالحقواألعمار اإلنتاجية وطرق اال موجوداتتتم مراجعة القيم المتبقية لل
 إن لزم األمر.

 ضريبة الدخل 
 لضريبة الدخل. غير خاضع المؤسسةن دخل إلذلك فمؤسسة غير هادفة للربح،  المؤسسةعتبر ت

 المخصصات
ونية أو ضمنية( ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون التزامات )قان المؤسسةيتم احتساب مخصصات عندما يترتب على 

 من المرجح نشوء هذه االلتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

 أخرى ذمم دائنة ومستحقات
ا من هيتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة ب

 قبل المورد.

 العمالت األجنبية
تم تحويل وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. يسرائيلي الشيقل االيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى 

القوائم تاريخ بالموجودات والمطلوبات النقدية التي تســـــــتحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبية وفقًا ألســـــــعار الصـــــــرف الســـــــائدة 
 ، يتم إظهار أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.المالية
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 ممتلكات ومعدات .3

 
 وأجهزة معدات

 المجموع  سيارات  برامج  أثاث مكتبي  مكتبية
 يلشيقل اسرائي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

          : الكلفة
 455.581  240.000  25.790  41.063  148.728 2016كانون الثاني  1كما في 
 3.920  -  -  -  3.920 إضافات

 (29.200)  -  (23.250)  -  (5.950) ستبعاداتإ
 430.301  240.000  2.540  41.063  146.698 2016كانون األول  31كما في 

          
          المتراكم: كاالستهال 
 286.673  155.094  2.003  26.296  103.280 2016كانون الثاني  1كما في 

 50.417  28.879  509  4.118  16.911 للسنة ستهالكاإل
 (4.082)  -  (1.175)  -  (2.907) ستبعاداتإ

 333.008  183.973  1.337  30.414  117.284 2016كانون األول  31كما في 
          افي القيمة الدفتريةص
 97.293  56.027  1.203  10.649  29.414 2016كانون األول  31كما في  
 168.908  84.906  23.787  14.767  45.448 2015كانون األول  31كما في  
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 مستحق من جهات مانحة .4
 السنة:خالل  المستحق من الجهات المانحةفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على 

 
 رصيد

  إضافات  بداية السنة
 النقد 
  المستلم

فروقات تحويل 
 العمالت

 
  منح مشطوبة 

 رصيد
 نهاية السنة

 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 
 1.110.199  18.633  (443.840)  (35.476)  -  649.516 (AISPOمؤسسة التضامن بين الشعوب )
 681.615  1.659.110  (1.318.721)  (3.164)  -  1.018.840 (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 -  -  -  260.000  -  (260.000) (SOIRالمؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية )
 83.558  -  -  (1.286)  (7.680)  74.592 (UNTFصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )

 -  -  28.131  -  (27.121)  (1.010) (NDCمركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية )
 -  -  53  (11.368)  -  11.315 إذنا-الفلسطينيةبرنامج دعم البلديات 
 -  -  39  (8.445)  -  8.406 أريحا-الفلسطينيةبرنامج دعم البلديات 
 2.466  -  (128)  -  -  2.594 فّجار بيت-نيةالفلسطيبرنامج دعم البلديات 
 -  -  12  (2.435)  -  2.423 الّسموع-الفلسطينيةبرنامج دعم البلديات 

 2.188.241  1.677.743  (2.071.930)  (40.960)  (7.680)  1.745.414 
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 خرىأموجودات متداولة  .5

 2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 22.322  45.108 ظفينمستحق من مو 
 10.332  10.782 مقدماً  مدفوعةمصاريف 

 3.500  4.900 الجمعية العموميةمستحق من 
 15.600  29.450 ذمم مدينة أخرى

 90.240  51.754 

 النقد والنقد المعادل .6
 يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:

 2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 1.852  910 صندوقنقد في ال
 457.427  296.984 البنوك نقد في 

 297.894  459.279 

 تعويض نهاية الخدمةمخصص  .7
 خالل السنة: تعويض نهاية الخدمةفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص 

 2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 2016كانون األول  31

 151.366  212.849 الرصيد في بداية السنة
 65.839  51.222 إضافات
 (4.356)  (17.968) دفعات

 212.849  246.103 الرصيد في نهاية السنة
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 منح مقيدة مؤقتًا  .8
يمثل هذا البند اإليرادات من المنح المقيدة مؤقتًا والتي يشـــــــــترط المانحين اســـــــــتعمالها بمرور وقت محدد أو تحقيق هدف معين، 

الي قيمة تعهدات المانحين غير المشــروطة التي تم الحصــول عليها والمبلغ المصــروف من كل منحة وفقًا وتمثل الفرق بين إجم
 : كما يلي 2016كانون األول  31ألحداث المنحة. لقد كانت الحركة على المنح المقيدة مؤقتًا خالل السنة المنتهية في 

 
 رصيد

  إضافات   بداية السنة

 إيرادات متحققة
 من المنح

  قيدة مؤقتاً الم
 فروقات تحويل

  العمالت

 
 رصيد

 نهاية السنة
 شيقل اسرائيلي   شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

UNTF - CGBV 183.349  -  (73.516)  (7.118)   102.715 
UNDP-DEEP -  1.659.110  (705.880)  60.216   1.013.446 

AISPO- IN DEPTH 1.167.848  18.633  (380.485)  (121.681)   684.315 
SOIR- Core support 260.000  -  (260.000)  -   - 

NDC-Empower Project 160.150  -  (200.742)  40.592   - 
 1.771.347  1.677.743  (1.620.623)  (27.991)   1.800.476 

 مطلوبات متداولة أخرى .9
 2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  ئيليشيقل اسرا 

 665.797  56.820 مستحقات للموردين
 -  12.989  مخصص إجازات

 12.180  7.540 رسوم مهنية
 -  5.100 للمستفيدين وشركاء مستحق

 12.968  1.824 المدربينرسوم االستشاريين و 
 21.201  4.753 أخرى

 89.026  712.146 
 



 

12 
 

 برامجمصاريف  .10
 البرامج وفقًا لكل مشروع:مصاريف  توزيعفيما يلي 

 
 

 
 
  

 
   

تمويل ذاتي من 
  المؤسسة )قادر(

UNTF – 
CGBV   

UNDP - 
DEEP  

AISPO –  
IN DEPTH  

SOIR –  
Core support  

NDC – 
Empower 
Project  2016  2015 

 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل إسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي   
 510.475  438.649  55.919  89.585  130.083  101.880  27.663  33.519   متعلقة بهارواتب وأجور ومنافع 

 1.461.662  747.835  114.034  -  84.270  549.531  -  -   والمستفيدين اعانات للشركاء
 31.260  80.834  -  4.624  64.049  -  10.550  1.611   ات ومدربيناستشار و مهنية  أتعاب
 13.593  42.136  9.807  1.885  5.034  5.755  19.655  -   ضيافة إقامة و 

 44.029  40.951  3.980  4.183  14.029  9.158  8.906  695   نقل ومواصالت
 -  17.464  14.212  -  2.135  -  1.117  -   مطبوعات ومنشورات

 -  15.689  -  15.689  -  -  -  -   نيلكترو موقع او  برامج يروتطو  صيانة
 وقرطاسية مكتبيةمستلزمات ومواد 

 1.331  6.252  140  -  4.314  1.798  -  -   وصيانة
 6.664  150  -  150  -  -  -  -   بناء قدرات الموظفين

 -  150  150  -  -  -  -  -   مصاريف تشغيليه أخرى 
 150  -  -  -  -  -  -  -   مياه وكهرباءو اتصاالت 

   35.825  67.891  668.122  303.914  116.116  198.242  1.390.110  2.069.164 
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 المصاريف العامة واإلدارية  .11

 فيما يلي توزيع المصاريف العامة واإلدارية وفقًا لكل مشروع:

 
 

 
 
 
 
 

 
 

تمويل ذاتي من 
  المؤسسة )قادر(

UNTF – 
CGBV   

UNDP - 
DEEP  

AISPO –  
IN DEPTH  

SOIR –  
Core support  

NDC – 
Empower 
Project  2016 

 

2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 164.483  173.833  1.257  90.103  48.537  26.363  -  7.573 رواتب وأجور ومنافع متعلقة بها
 32.855  31.758  -  28.208  3.550  -  -  - نقل ومواصالت
 -  22.493  -  9.755  9.305  1.728  1.705  - التأمين والضرائب و إيجار المكتب 

 12.180  15.080  -  -  9.080  6.000  -  - مهنية واستشارات ومدربين أتعاب
 42.065  13.497  1.221  7.305  1.801  3.170  -  - مياه وكهرباءاتصاالت و 

 10.661  5.051  -  1.108  3.665  278  -  - مستلزمات ومواد مكتبية وقرطاسية وصيانة
 -  3.053  -  3.053  -  -  -  - لكترونيموقع او  برامج صيانة وتطوير
 3.323  2.053  22  1.744  287  -  -  - إقامة وضيافة 
 -  780  -  780  -  -  -  - جوائز وتبرعات

 -  480  -  480  -  -  -  - بناء قدرات الموظفين
 1.576  1.913  -  1.348  346  219  -  - مصاريف تشغيليه أخرى 

 7.573  1.705  37.758  76.571  143.884  2.500  269.991  267.143 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة  .12
 .مؤسسةتمثل الجهات ذات العالقة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين في ال

، هي كما 2015و 2016كانون األول  31إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة المركز المالي كما في 
 يلي:
  2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  

 18.000  41.950  سلف موظفين 

 إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات هي كما يلي:
 2016  2015 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

    رواتب ومنافع موظفي اإلدارة العليا:
 244.039  261.880 رواتب ومنافع الموظفين

 29.855  25.351 نهاية الخدمة مخصص

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .13
بعض و  مســـــــــــتحق من جهات مانحة من الموجودات المالية حيث تتكون المالية،الموجودات والمطلوبات  تشـــــــــــمل األدوات المالية

تحقة مســـــــــــــالمصــــــــــــــاريف البعض و . تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة المعادل والنقد والنقد األخرى المتداولةالموجودات 
 . األخرى والمنح المقيدة مؤقتاً 

  ة بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ القوائم المالية.ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالي

 إدارة المخاطر .14
 رمخاطر االئتمان ومخاطمخاطر التغير في أســـــــعار الفائدة و هي  المؤســـــــســـــــةعلى عمليات التي تؤثر إن المخاطر األســـــــاســـــــية 

بمراجعة والموافقة على ســياســات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما  المؤســســة. تقوم إدارة ومخاطر العمالت األجنبية الســيولة
 يلي:

 االئتمانمخاطر 
 لمؤسسةاهي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه  االئتمانمخاطر 

 يؤدي إلى حدوث خسائر. مما 
 .UNDP ،SOIR، NDCمثل وموثوقة من مخاطر االئتمان من خالل الحصول على تمويل من مصادر متعددة  المؤسسةتحد 

 مخاطر السيولة
ولة تبرعات المانحين لتســـديد مطلوباته المتدامن مخاطر الســـيولة من خالل االحتفاظ بالنقد الكافي واالعتماد على  المؤســـســـةحد ت

 التشغيلية.  يل أنشطتهوتمو 
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 مخاطر العمالت األجنبية
يبين الجدول التالي حساسية قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف 

وقع في أسعار صرف العمالت إن أثر النقص المت .الشيقل اإلسرائيلي مقابل الدوالر األمريكي، مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة
 األجنبية مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه.

  

 التغير في
المؤشر الى 

  الدوالر

األثر على قائمة 
النشاطات والتغير في 
 صافي الموجودات 

 
 شيقل اسرائيلي  %  

2016  20  348.590 
2015  20  427.074 

 

  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .15
معظم أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة  المؤسسةمارس ت

 ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على أدائها. المؤسسة

 أرقام المقارنة .16
سنة الحالية، لم ينتج عن لتتناسب مع عرض أرصدة القوائم المالية لل 2015تم إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية لعام 

 إعادة التبويب أثر على صافي الموجودات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


