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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية العموميةالجمعية أعضاء إلى 

 الـــرأي
كانون األول  31( والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في المؤسسة)لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية لقد دققنا القوائم المالية 

يضاحات حول اإلالتاريخ و سنة المنتهية في ذلك وقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية لل 2018
 القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 

كانون األول  31كما في للمؤسسة في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 
 ريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التا 2018

 أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية مدقق 

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

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

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

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

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 ني  ةواإلفصاح، إذا تطلب األمر ذلك، عن األمور المتعلقة باالستمرارية وا 

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

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

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

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

ن يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه عًة، يمكن أكانت، منفردًة أو مجتماعتبارها جوهرية إذا 
 القوائم المالية.



 

  

 

 

 
 

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

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

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

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

 ة.دار قامت 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 علان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظعليها، التوصل إلى نتيجة حول ما إذا ك

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

في  ؤسسةالمعليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 
 نشأة مستمرة.عمالها كمأ

 يضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثلوهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإل يم العرض العام للقوائم الماليةتقي −
 .المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل

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

 مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

 المالي قائمة المركز
 2018 األولكانون  31كما في 

 
   2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  إيضاح 

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 55.130  34.377  3 ممتلكات ومعدات
   34.377  55.130 

      الموجودات المتداولة
 806.295  606.082  4 جهات مانحة مستحق من

 80.739  84.741  5 موجودات متداولة أخرى
 351.795  606.421  6 النقد واألرصدة لدى البنوك

   1.297.244  1.238.829 
 1.293.959  1.331.621   مجموع الموجودات

 
      صافي الموجودات والمطلوبات

      صافي الموجودات
 179.969  100.468   صافي الموجودات غير المقيدة

 179.969  100.468   مجموع صافي الموجودات

      المطلوبات غير المتداولة
 280.649  346.290  7 مخصص تعويض نهاية الخدمة

   346.290  280.649 
      المطلوبات المتداولة

 797.044  847.563  8 منح مقيدة مؤقتاً 
 36.297  37.300  9 مطلوبات متداولة أخرى

   884.863  833.341 
 1.113.990  1.231.153   مجموع المطلوبات

 1.293.959  1.331.621   مجموع صافي الموجودات والمطلوبات
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  المجتمعيةمؤسسة قادر للتنمية 

 صافي الموجوداتالتغير في و النشاطات  قائمة
 2018 األولكانون  31للسنة المنتهية في 

 
   2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  إيضاح 

      اإليرادات
 1.928.899  1.136.563  8 إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتاً 

 22.246  18.698  10 غير مقيدةإيرادات 
 1.700  5.100   عضاء الجمعية العموميةأمساهمات 

 113.077  21.354   فروقات عمالت أجنبية
 2.065.922  1.181.715   اإليراداتمجموع 

      المصاريف 
 (1.620.874)  (856.890)  11 مصاريف برامج

دارية    (317.322)  (373.923)  12 مصاريف عامة وا 
 (42.163)  (30.371)  3 ومعداتاستهالك ممتلكات 

 (830)  -   مستحق من جهات مانحة مشطوبة
 -  (32)   ممتلكات ومعداتخسائر استبعاد 

 (1.981.189)  (1.261.216)   مجموع المصاريف

      
 84.733  (79.501)   )النقص( الزيادة في صافي الموجودات غير المقيدة

 95.236  179.969   بداية السنةصافي الموجودات غير المقيدة في 
 179.969  100.468   صافي الموجودات غير المقيدة في نهاية السنة
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  مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

 التدفقات النقدية قائمة
 2018 األولكانون  31للسنة المنتهية في 

 
   2018  2017 
 إسرائيليشيقل   شيقل اسرائيلي  إيضاح 
      

      أنشطة التشغيل:
 84.733  (79.501)   الزيادة في صافي الموجودات)النقص( 
      تعديالت: 

 42.163  30.371   استهالك ممتلكات ومعدات
 51.295  65.641   مخصص تعويض نهاية الخدمة

 -  32   ممتلكات ومعداتخسائر استبعاد 
 830  -   جهات مانحة مشطوبة مستحق

   16.543  179.021 
      التغير في رأس المال العامل:

 938.289  200.213   جهات مانحة مستحق
 9.501  (4.002)   موجودات متداولة أخرى

 (1.003.432)  50.519   منح مقيدة مؤقتاً 
 (52.729)  1.003   مطلوبات متداولة أخرى

 (16.749)  -   دفعات نهاية الخدمة
 53.901  264.276   صافي النقد من أنشطة التشغيل

      أنشطة االستثمار:
 -  (9.650)   شراء ممتلكات ومعدات

 -  (9.650)   النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
 53.901  254.626   المعادل الزيادة في النقد والنقد

 297.894  351.795   النقد والنقد المعادل في بداية السنة
 351.795  606.421  6 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

 
 

   



 

4 

  قادر للتنمية المجتمعيةمؤسسة 
 المالية القوائمإيضاحات حول 

 2018 األولكانون  31

 عـام .1
هادفة للربح، سجلت في وزارة الداخلية و غير غير حكومية  فلسطينية هي مؤسسة (قادر/)المؤسسة مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

الجمعيات الخيرية الذي يخص  2000لعام  1ن رقم ( تبعًا لقانو BL-3268-C)تحت رقم  2008تموز  23في بيت لحم بتاريخ 
 .والمؤسسات األهلية

 إلعاقةاتسعى مؤسسة قادر للتأثير على السياسات العامة، وتطوير قدرات األطراف المعنية، وتعزيز وحماية حقوق األشخاص ذوي 
 وتمكينهم.

 وتسعى مؤسسة قادر إلى تحقيق األهداف التالية:

  الرسمية الفلسطينية تجاه إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.تعزيز التزام المؤسسات 

 .تحسين أداء مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية تجاه االستجابة لحقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .تحسين أداء مؤسسة قادر تجاه تحقيق رؤيتها ورسالتها 

 .2019نيسان  16 بتاريخ المؤسسةإدارة ل مجلس من قب 2018 األولكانون  31تم إقرار القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 السياسات المحاسبية.   2

 عداد اإلأسس  1.2
 تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

حاليًا، ال تحتوي معايير التقارير الدولية على توجيهات محددة للمعالجة المحاسبية وعرض البيانات المالية للمؤسسات غير الهادفة 
 ات المحاسبية استنادًا الى معامالت مماثلة وعلى المبادئ العامة لمعايير التقارير المالية الدولية.  للربح. لذلك، تم اعتماد السياس

 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
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للمؤسسة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية للسنة 

 :2018كانون الثاني  1من  التالية ابتداءا والتعديالتقامت بتطبيق المعايير  المؤسسةباستثناء أن السابقة، 

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

الية: التصنيف والقياس والتدني ومحاسبة لجميع الجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات الم 2018كانون الثاني  1من 
 التحوط.

األدوات المالية نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  -( 9استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ة جيل الخسائر االئتمانية المتوقعوتضمن نموذجًا شاماًل آللية االعتراف وتس ،األدوات المالية: االعتراف والقياس -( 39رقم )

 وأطار محاسبة التحوط، ومتطلبات التصنيف والقياس.
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قامت المؤسسة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين، وحساب 
بأعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت المؤسسة 

 االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

ساب حإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على المستحق من جهات مانحة غير جوهرية على القوائم المالية، حيث يتم قيدها مقابل 
من مخاطر االئتمان من خالل حصر الصرف على المشاريع من المبالغ النقدية المحولة من  المؤسسةمقيدة مؤقتًا. تحد  المنح

 المستحق من جهات مانحة مقابل حساب منح مقيدة مؤقتًا. الجهات المانحة، وعليه يتم قيد أي استبعاد أو تدني من حساب 
 

  اإليرادات من العقود مع العمالء -( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
( عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة 11( بداًل من المعيار المحاسبي الدولي رقم )15حل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

طاق معايير ي ن( االيرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود ف18الدولي )
ارير بموجب معيار التق . يحدد المعيار الجديد نموذجًا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء.ىأخر 

 .شطة المشاريعتنفيذ أن( يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المؤسسة أن تحققه مقابل 15المالية الدولي رقم )
 

، مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات يتطلب المعيار من المؤسسة استخدام التقديرات
 مباشرةلاالمحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف  المعالجةاالعتراف باإليراد. كما يحدد المعيار 

 .المرتبطة بتنفيذ العقد
 

وعلى السياسة المحاسبية لالعتراف  للمؤسسة( غير جوهري على القوائم المالية 15إن أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي )
 .باإليرادات

 
 المعايير غير نافذة المفعول

 

 ( عقود االيجار 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 2016عقود االيجار خالل كانون الثاني  -( 16قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )
متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم تشابه  .الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار

(. وفقا لذلك، يستمر المؤجر في تصنيف 17المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم ) ( الى حد كبير للمتطلبات16)
 عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بحيث يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

 

تأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار ( من المس16يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم )
شهر، اال إذا كان االصل ذو قيمة منخفضة. ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل  12التي تزيد مدتها عن 

 والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.
 .2019كانون الثاني  1م تطبيق هذا المعيار اعتبارا من سيت

 

 فترة انتقالية –( 16تطبيق المعيار للتقارير المالية الدولي )
( بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية 16الدولي للتقارير المالية رقم ) رلمعيايمكن للمركز تطبيق ا

المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقًا كعقود إيجار وفقًا لمعيار  المؤسسةطبق تاو بطريقة األثر الرجعي المعدل. سوف 
 (.4ر التقارير المالية الدولية رقم )( وتفسيرات لجنة معايي17المحاسبة الدولي رقم )

 

( 16ر للتقارير المالية الدولي رقم )معيا. سوف تقوم المؤسسة بتطبيق 2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارًا من 
)التزامات  طلوباتبطريقة األثر الرجعي المعدل. من المتوقع أن ينتج عن تطبيق المعيار زيادة في الموجودات )حق استخدام( والم

 (. 16التأجير(. نعمل المؤسسة حاليًا على دراسة األثر الكمي لمعيار رقم )
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 األسس والتقديرات    3.2
 تإن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على اإليرادا

والموجودات والمطلوبات في تاريخ القوائم المالية ويتطلب ذلك قيام اإلدارة باستخدام عدة اجتهادات خالل تطبيق والمصاريف 
السياسات المحاسبية للمؤسسة. تقوم اإلدارة بمراجعة تقديراتها وافتراضاتها واجتهاداتها بشكل مستمر بناًء على المعلومات المتوفرة 

 دام هذه التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.وخبراتها السابقة. نظرًا الستخ

 فيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها المؤسسة:

 ممتلكات والمعداتاألعمار اإلنتاجية لل
 نة مالية.نهاية كل ستقوم إدارة المؤسسة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 يتم تقييم الموجودات المالية لتحديد التدني على األساس المبّين في فقرة " تدني قيمة الموجودات المالية".

سائر يتطلب تحديد مخصص الخ. (9يتم مراجعة مخصص تدني الموجودات المالية وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ر ياإلئتمانية المتوقعة من اإلدارة إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة إلى تقد

أي زيادة جوهرية في المخاطر اإلئتمانية للموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي بها، باإلضافة إلى األخذ بعين االعتبار 
 القياس المستقبلية للخسائر اإلئتمانية المتوقعة.معلومات 

 توزيع المصاريف
 يتم توزيع المصاريف على نشاطات المشاريع والمصاريف اإلدارية بناء على أفضل التقديرات إلدارة المؤسسة. 

 .تعتقد اإلدارة أن التقديرات واالفتراضات المستخدمة معقولة

 لخص ألهم السياسات المحاسبيةم    4.2
 إيرادات المنح 

تعهدات المانحين المشروطة هي تلك التعهدات التي يعطيها المانح عندما يتحقق حدث مستقبلي معين وغير مؤكد من شأنه إلزام 
 المانح ويتم االعتراف بها عند استيفاء الشروط التي تعتمد عليها. 

ون وجود أية شروط مسبقة على متلقي المنحة القيام تعهدات المانحين غير المشروطة هي تلك التعهدات التي يعطيها المانح د
 بها للحصول على هذه المنحة.

 يتم االعتراف بإيرادات المنح من تعهدات المانحين غير المشروطة كما يلي:

  وُيعترف ؤقتاً ميتم االعتراف بالمنح المقيدة والمخصصة لتنفيذ غرض معين أو مرتبطة بمرور زمن كمطلوبات " منح مقيدة "
 بها كإيراد بالتوازي مع تحمل المصاريف التي قّيدت المنحة ألجلها. 

  .يتم االعتراف بالمنح غير مقيدة االستخدام أو الوقت كإيراد عند الحصول على تعهد غير مشروط من المانح 

 تحقق المصاريف
 يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق.

 الموجودات المالية قيمة تدني
عند تحديد التدني للموجودات المالية، تستخدم إدارة المؤسسة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك 

ت اتقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلوم
 المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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 2018كانون الثاني  1كما في  (9ولي رقم )التقارير المالية الدقبل تطبيق معيار 
يتم إجراء تقييم في نهاية كل سنة مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا 

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

 النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل نقد في الصندوق وأرصدة جارية لدى البنوك وودائع قصيرة األجل  ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يشمل

 ل أية أرصدة مقّيدة السحب، إن وجدت.والتي تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر، بعد تنزي

 مستحق من جهات مانحة
المستحق من جهات مانحة هي المبالغ التي لم يتم تحصيلها من المنح غير المشروطة والمشروطة بتاريخ القوائم المالية ينزل منها 

 للمنح متدنية القيمة.  مخصص

 تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون تقوم المؤسسة بعرض 

 في الحاالت التالية: ةالموجودات متداول

 التشغيل العادية دورة استهالكها في بيعها أو أو يتم تتحقق من المتوقع أن −

 محتفظ بها لغرض المتاجرة −

 بعد تاريخ القوائم المالية، أو شهراً  اثني عشرمن المتوقع أن تتحقق خالل فترة  −

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تقل عن فترة إثني عشر شهرًا  −
 بعد تاريخ القوائم المالية.

 أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها كموجودات غير متداولة.

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

 من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية −

 محتفظ بها لغرض المتاجرة −

 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية، أو −

 تاريخ القوائم المالية. ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تقل عن اثني عشر شهرًا بعد −

 أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.

 ضريبة الدخل 
 تعتبر المؤسسة مؤسسة غير هادفة للربح، لذلك فإنها غير خاضعة لضريبة الدخل الفلسطيني.

 ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة، إن وجدت. تشمل كلفة الممتلكات 
والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا 

 إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة النشاطات والتغّير في صافي الموجودات عند تحققها.  تحققت شروط االعتراف. يتم
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   باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:الممتلكات والمعدات  يتم استهالك

العمر اإلنتاجي  
 )سنوات(

 10 أثاث مكتبي
 9-8 سيارات

 5 مكتبيةمعدات وأجهزة 
 5 برامج

توقعة قتصادية مخلص منها أو عند عدم وجود منفعة ايتم 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 بندالقيمة الدفترية للوصافي 

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

 المخصصات
التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق على أن تكون كلفة تسوية يتم إثبات المخصصات إذا كان على المؤسسة أي 

 االلتزام محتملة ويمكن قياسها بموثوقية.

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 
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
عاملة. يتم تحويل موفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ السرائيلي الالشيقل ايتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى إلى 

، لقوائم الماليةاالموجودات والمطلوبات النقدية التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ 
 يتم إظهار أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
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 ممتلكات ومعدات .3

 
شيقل  307.901مبلغ  المؤسسةبلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي مازالت مستخدمة في أنشطة  *

 .2018كانون األول  31اسرائيلي كما في 
 

 :2018يمثل الجدول التالي توزيع إضافات الممتلكات والمعدات الممولة من قبل المانحين خالل عام 
 

 2018 
 شيقل اسرائيلي 

 5.000 مؤسسة التضامن بين الشعوب )التنمية الشاملة في التعليم والحماية والصحة(
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تعزيز حقوق ) ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم -كريتاس

 1.200 (النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تعزيز الوعي المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية )
 2.950 (المجتمعي والتأثير على السياسات

 500 للتنمية المجتمعية مؤسسة قادر
 9.650 

 
جهزة وأ معدات

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

          : الكلفة
 430.301  240.000  2.540  41.063  146.698 2018كانون الثاني  1كما في 

 9.650  -  -  3.084  6.566 اإلضافات 
 (500)  -  -  -  (500) ستبعاداتاال

 439.451  240.000  2.540  44.147  152.764 2018كانون األول  31كما في 
          

          االستهالك المتراكم:
 375.171  206.195  1.846  34.520  132.610 2018كانون الثاني  1كما في 

 30.371  16.619  508  3.654  9.590 االستهالك للسنة
 (468)  -  -  -  (468) ستبعاداتاال

 405.074  222.814  2.354  38.174  141.732 2018كانون األول  31كما في 
          صافي القيمة الدفترية

 34.377  17.186  186  5.973  11.032 2018كانون األول  31كما في 
 55.130  33.805  694  6.543  14.088 2017كانون األول  31كما في 
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 جهات مانحة مستحق من .4
 خالل السنة: من الجهات المانحةالمستحق فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على 

 
 رصيد

  إضافات  بداية السنة
 
  المستلم

 منح 
  مشطوبة

 معاد إلى
  المانح

فروقات 
  عمالت أجنبية

 رصيد
 نهاية السنة

 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل إسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تعزيز  ) ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم -كريتاس

 304.620  10.836  -  -  (263.656)  557.440  - (حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة
 190.907  29.188  -  -  (288.949)  -  450.668 (حوكمة حقوق األطفالمؤسسة انقاذ الطفل )

تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق األشخاص األلمانية للتعاون الدولي )المؤسسة 
 71.206  9.875  -  -  (296.375)  357.706  - (ذوي اإلعاقة

 22.646  1.691  -  -  -  -  20.955 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة )الحد من العنف المبني على النوع االجتماعي(
 16.703  (1.078)  -  -  (144.852)  162.633  - األلمانية للتعاون الدولي )تعزيز اإلدماج والمشاركة في عملية التخطيط التنموي(المؤسسة 

 -  8.558  -  (23.565)  (223.394)  -  238.401 مؤسسة التضامن بين الشعوب )التنمية الشاملة في التعليم والحماية والصحة(
 -  (1.057)  -  -  (71.208)  -  72.265 المتحدة اإلنمائي )التمكين االقتصادي للشباب والشابات(برنامج األمم 

 -  -  -  -  (18.266)  -  18.266 (دعم مؤسسات المجتمع المدني)المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي 
 -  749  -  (8.865)  (6.146)  -  14.262 مساعدة(مؤسسة انقاذ الطفل )دعم األطفال ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية بأدوات 

تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تعزيز المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية )
 -  4.726  -  -  (84.726)  80.000  - (الوعي المجتمعي والتأثير على السياسات

 -  (7)  -  -  (10.643)  10.650  - لتقرير الظل التفاقية سيداو( 70ألمانيا )تغطية مصاريف المشاركة في الجلسة  -كريتاس
)مراقبة تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي  المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي

 -  -  8.522  -  -  -  (8.522) اإلعاقة من خالل المنهاج التشاركي(
 806.295  1.168.429  (1.408.215)  (32.430)  8.522  63.481  606.082 
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 خرىأموجودات متداولة  .5

 2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 63.289  63.160 مستحق من موظفين
 10.814  13.081 مقدماً  مدفوعةمصاريف 

 4.700  8.500 الجمعية العموميةمستحق من أعضاء 
 1.936  - ذمم مدينة أخرى

 84.741  80.739 

 األرصدة لدى البنوكالنقد و  .6
 2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 2.137  5.679 نقد في الصندوق
 349.658  600.742 نقد لدى البنوك 

 606.421  351.795 

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

 2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 246.103  280.649 الرصيد في بداية السنة
 51.295  65.641 إضافات
 (16.749)  - دفعات

 280.649  346.290 الرصيد في نهاية السنة
 

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص 
والذي تم إيقاف تنفيذه وفقًا لقرار  2018خالل عام  هذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني .بالمؤسسة

ن يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق وطني أعلى  2019كانون الثاني  28بقانون رئاسي بتاريخ 
 السابقة للفترات مةالخد نهاية مكافأة بتسوية العمل صاحب على احكام القانون وموعد نفاذه. هذا ويلزم القانون بنسخته الحالية

 .القانون هذا أحكام لتطبيق
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 منح مقيدة مؤقتًا  .8
ة التي تم بين إجمالي قيمة تعهدات المانحين غير المشــروط يمثل هذا البند اإليرادات من المنح المقيدة مؤقتًا والتي يشــترط المانحين اســتعمالها بمرور وقت محدد أو تحقيق هدف معين، وتمثل الفرق

 : كما يلي 2018كانون األول  31على المنح المقيدة مؤقتًا خالل السنة المنتهية في الحصول عليها والمبلغ المصروف من كل منحة وفقًا ألحداث المنحة. لقد كانت الحركة 

 
 رصيد

  إضافات   بداية السنة

 إيرادات متحققة
 من المنح

 المقيدة مؤقتاً 

 
 منح 
  مشطوبة

فروقات عمالت 
 أجنبية

 
 رصيد

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

تعزيز مشاركة المجتمع المدني  ) ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم -كريتاس
 331.027  11.469  -  (237.882)  557.440  - (في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة

 286.768  31.700  -  (195.599)  -  450.667 (حوكمة حقوق األطفالمؤسسة انقاذ الطفل )
تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق )المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي 

 143.947  9.753  -  (223.512)  357.706  - (األشخاص ذوي اإلعاقة
المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي )تعزيز اإلدماج والمشاركة في عملية التخطيط 

 85.821  2.345  -  (79.157)  162.633  - التنموي(
 -  (8.226)  (23.565)  (227.489)  -  259.280 مؤسسة التضامن بين الشعوب )التنمية الشاملة في التعليم والحماية والصحة(

 -  (702)  (8.865)  (77.530)  -  87.097 مؤسسة انقاذ الطفل )دعم األطفال ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية بأدوات مساعدة(
تعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية )

 -  4.726  -  (84.726)  80.000  - (تعزيز الوعي المجتمعي والتأثير على السياسات
لتقرير الظل  70تغطية مصاريف المشاركة في الجلسة  ) إلمانيا -كريتاس

 -  18  -  (10.668)  10.650  - ( التفاقية سيداو
 797.044  1.168.429  (1.136.563)  (32.430)  51.083  847.563 
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 ما يلي: 2018شملت األنشطة الرئيسية للمؤسسة خالل عام 

 " ن "، بدعم مالوعي المجتمعي والتأثير على السياساتتعزيز إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تعزيز تنفيذ مشروع
المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية، والذي يهدف إلى تحليل ميزانية وزارة التنمية االجتماعية من المنظور التنموي لإلعاقة، 

 ، لتقديم خدمة أفضل لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة.MOVEودعم المراكز المجتمعية لتطبيق منهجية 

 كمال تنفيذ مشروع "التنمية الشاملة في التعليم والحماية والصحة" بالشراكة مع مؤسسة التضامن بين الشعوب والممول من است
وزارة الخارجية اإليطالية. حيث يهدف المشروع إلى دعم تنفيذ سياسات واجراءات شاملة تعزز قدرات المؤسسات الرسمية 

فرص االندماج والحماية لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويستمر المشروع لغاية  والمؤسسات األخرى ذات العالقة بهدف تعزيز
 .2018شهر نيسان 

  تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حوكمة حقوق األطفال" بالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل والممول من الوكالة السويدية
 لوطنية لتكون قائمة على أساس حقوق الطفل شاملة،للتنمية والتعاون الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز العمليات واألنظمة ا

مراعية للنوع االجتماعي وقائمة على المشاركة وقابلة للمساءلة وحامية لألطفال خاصة المهمشين بما فيهم األطفال ذوي 
يستمر و اإلعاقة وتعكس احتياجاتهم، بحيث أن مؤسسة قادر مسؤولة عن عدد من األنشطة المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة. 

 .2021المشروع لغاية شهر كانون أّول 

  استكمال مشروع "دعم األطفال ذوي اإلعاقة في الضفة الغربية بأدوات مساعدة"، والممول من مجموعة أفراد من المملكة
ال فالمتحدة والواليات األمريكية المتحدة من خالل مؤسسة إنقاذ الطفل. حيث يهدف المشروع إلى توفير أدوات مساعدة لألط

 ، لضمان خدمات تأهيلية أفضل، ودمجهم في جميع مناحي الحياة بكرامة.MOVEذوي اإلعاقة في مراكز 

 تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق األشخاص مؤسسة األلمانية للتعاون الدولي "حصلت المؤسسة على منحة من ال
ادي والتنمية األلمانية، بهدف تعزيز دور المجتمع المدني "، وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصذوي اإلعاقة

 الفلسطيني ليصبح قوة فعالة في حماية ومراقبة حقوق اإلنسان بما يتماشى مع المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.

 مؤسسة تابع للجتمع المدني التنفيذ مشروع " تعزيز اإلدماج والمشاركة في عملية التخطيط التنموي" بدعم من برنامج تعزيز الم
، وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية، وهو مبادرة تجريبية تهدف األلمانية للتعاون الدولي

إلى تعزيز التخطيط التنموي المحلي في المجتمعات الصغيرة. ويركز بشكل كبير على إشراك ومشاركة مختلف فئات المجتمع، 
 صة الفئات المهمشة في عملية التخطيط بأكملها.وخا

  لحم ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت -كريتاستنفيذ مشروع " تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني" والممول من مؤسسة ،
اشى مع مولذي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قوة فعالة في حماية ومراقبة حقوق اإلنسان بما يت

 المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، وباألخص حماية النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وتعزيز حقوقهن.

 مطلوبات متداولة أخرى .9
 2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 18.277  29.412 مخصص إجازات
 15.080  7.540 أتعاب مهنية

 2.940  348 أخرى
 37.300  36.297 
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 إيرادات غير مقيدة .10
 2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

 -  16.823 تدريب اتإيراد
 21.946  - مركبة المؤسسة الموظفين لبدل استعمال 

 300  1.875 خرىأ اتإيراد
 18.698  22.246 
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 برامجمصاريف  .11

 وفقًا لكل مشروع: البرامجفيما يلي توزيع مصاريف 
 

 
    

حوكمة حقوق 
  األطفال

التنمية الشاملة 
في التعليم 
والحماية 
  والصحة

تعزيز مشاركة 
المجتمع المدني 
في تعزيز حقوق 
النساء والفتيات 
 ذوات اإلعاقة

 
تغطية مصاريف 
المشاركة في 

 70الجلسة 
لتقرير الظل 
 التفاقية سيداو

 

تقوية دور المجتمع 
المدني في تعزيز 
حقوق األشخاص 

  ذوي اإلعاقة

تعزيز إدماج 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة من خالل 
تعزيز الوعي 

المجتمعي والتأثير 
  على السياسات

تعزيز اإلدماج 
والمشاركة في 
عملية التخطيط 

 التنموي

 

دعم األطفال 
ذوي اإلعاقة في 
الضفة الغربية 
 بأدوات مساعدة

 

   

  
تمويل ذاتي من 
  المؤسسة )قادر(

مؤسسة انقاذ 
  الطفل

مؤسسة التضامن 
  بين الشعوب

ألمانيا  -كريتاس
ومؤسسة إغاثة 
 أطفال بيت لحم

 

 ألمانيا -كريتاس

 
المؤسسة األلمانية 
  للتعاون الدولي

المؤسسة 
السويدية لإلغاثة 

  الفردية
المؤسسة األلمانية 
 للتعاون الدولي

 
 مؤسسة انقاذ

 الطفل

 

2018 
 
 2017 

 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل إسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  
 470.775  485.412  -  11.585  35.159  135.206  -  107.868  112.430  76.656  6.508  رواتب وأجور ومنافع متعلقة بها

 782.283  98.231  77.530  19.200  -  -  -  -  1.501  -  -  دعم الشركاء والمستفيدين
 179.218  83.101  -  25.225  19.320  7.200  -  660  9.257  21.439  -  أتعاب مهنية واستشارات ومدربين

 63.682  71.064  -  11.254  77  4.759  3.906  7.674  15.634  27.760  -  إقامة وضيافة 
 56.697  56.762  -  2.052  2.095  8.070  6.762  7.536  14.814  15.433  -  نقل ومواصالت

 37.754  43.887  -  -  3.300  6.800  -  22.700  273  10.814  -  مطبوعات ومنشورات
 11.000  13.580  -  -  -  -  -  -  13.580  -  -  جوائز وتبرعات

 3.851  2.907  -  1.148  -  -  -  -  40  1.719  -  مستلزمات ومواد مكتبية 
 150  750  -  -  -  -  -  -  -  750  -  اتصاالت ومياه وكهرباء

 14.752  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  صيانة وتطوير برامج وموقع إلكتروني
 712  1.196  -  190  16  590  -  -  -  400  -  مصاريف تشغيليه أخرى

  6.508  154.971  167.529  146.438  10.668  162.625  59.967  70.654  77.530  856.890  1.620.874 
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  المصاريف العامة واإلدارية .12

 فيما يلي توزيع المصاريف العامة واإلدارية وفقًا لكل مشروع:

 
   

حوكمة حقوق 
  األطفال

التنمية الشاملة 
التعليم في 

والحماية 
  والصحة

تعزيز مشاركة 
المجتمع المدني 

في تعزيز 
حقوق النساء 
والفتيات ذوات 

  اإلعاقة

تقوية دور 
المجتمع المدني 
في تعزيز حقوق 
األشخاص ذوي 

  اإلعاقة

تعزيز اإلدماج 
والمشاركة في 
عملية التخطيط 

  التنموي

تعزيز إدماج 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة من خالل 

الوعي تعزيز 
المجتمعي والتأثير 
     على السياسات

 
تمويل ذاتي من 
  المؤسسة )قادر(

مؤسسة انقاذ 
  الطفل

مؤسسة 
التضامن بين 

  الشعوب

ا ألماني -كريتاس
ومؤسسة إغاثة 
  أطفال بيت لحم

المؤسسة األلمانية 
  للتعاون الدولي

المؤسسة األلمانية 
  للتعاون الدولي

المؤسسة السويدية 
 2017  2018  الفرديةلإلغاثة 

  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 
شيقل 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  اسرائيلي

 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي

 
 شيقل اسرائيلي

 203.252  239.618  6.958  4.259  18.803  74.699  34.066  22.316  78.517 رواتب وأجور ومنافع متعلقة بها
 18.900  33.591  5.416  -  14.000  761  9.664  3.750  - مهنية واستشارات ومدربين أتعاب

 21.588  24.012  1.854  -  3.665  6.538  3.641  8.127  187 التأمين والضرائب و إيجار المكتب 
 3.085  21.328  -  -  17.635  -  -  200  3.493 صيانة وتطوير برامج وموقع الكتروني

 29.604  17.805  3.708  977  216  350  92  1.096  11.366 نقل ومواصالت
 3.802  15.443  417  427  1.347  1.897  6.491  3.504  1.360 مستلزمات ومواد مكتبية 
 14.011  13.674  3.127  1.037  3.122  4.515  428  958  487 اتصاالت ومياه وكهرباء

 17.938  3.220  296  1.147  715  314  263  428  57 وضيافةإقامة 
 -  363  -  -  -  363  -  -  - جوائز وتبرعات

 3.000  -  -  -  -  -  -  -  - اعانات للشركاء والمستفيدين
 2.142  4.869  33  656  1.384  807  315  249  1.425 مصاريف تشغيليه أخرى

 96.892  40.628  54.960  90.244  60.887  8.503  21.809  373.923  317.322 
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 معامالت مع جهات ذات عالقة  .13
المعامالت مع الجهات ذات العالقة إن  .مؤسسةتمثل الجهات ذات العالقة أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين في ال

 المتضمنة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:
  2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي  

 51.578  56.576   موظفي اإلدارة العلياسلف 

 ذات العالقة المتضمنة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات هي كما يلي: الجهاتإن المعامالت مع 

 2018  2017 
 شيقل اسرائيلي  شيقل اسرائيلي 

    رواتب ومنافع موظفي اإلدارة العليا:
 261.880  271.019 رواتب ومنافع الموظفين
 25.351  27.854 مخصص نهاية الخدمة
 1.700  5.100 العمومية اشتراكات أعضاء الهيئة

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .14
بعض و  جهات مانحة مستحق من من الموجودات المالية حيث تتكون الموجودات والمطلوبات المالية، تشمل األدوات المالية

المتداولة  المطلوباتبعض و . تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة األرصدة لدى البنوكوالنقد و  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 .15
تقوم  .ومخاطر العمالت األجنبية االئتمان ومخاطر السيولةمخاطر هي  المؤسسةعلى عمليات التي تؤثر إن المخاطر األساسية 

 بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي: المؤسسةإدارة 

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

 مما يؤدي إلى حدوث خسائر. 

المؤسسة السويدية لإلغاثة مثل وموثوقة من مخاطر االئتمان من خالل الحصول على تمويل من مصادر متعددة  المؤسسةتحد 
 .األلمانية للتعاون الدوليوالمؤسسة  الفردية

قامت المؤسسة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين، وحساب 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت المؤسسة بأعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة 

 مانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.االئت
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إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على المستحق من جهات مانحة غير جوهرية على القوائم المالية، حيث يتم قيدها مقابل حساب 
حصر الصرف على المشاريع من المبالغ النقدية المحولة من  المنح مقيدة مؤقتًا. تحد المؤسسة من مخاطر االئتمان من خالل

 الجهات المانحة، وعليه يتم قيد أي استبعاد أو تدني من حساب المستحق من جهات مانحة مقابل حساب منح مقيدة مؤقتًا.

 مخاطر السيولة
المتداولة  اتبرعات المانحين لتســديد مطلوباتهمن مخاطر الســيولة من خالل االحتفاظ بالنقد الكافي واالعتماد على  المؤســســةحد ت

 تستحق معظم مطلوبات المركز المالية خالل فترة تقل عن سنة واحدة من تاريخ القوائم المالية.التشغيلية.  اوتمويل أنشطته

 مخاطر العمالت األجنبية
رف ات الممكنة المعقولة على أسعار صللتغير  والتغير في صافي الموجودات يمثل الجدول التالي مدى حساسية قائمة النشاطات

مقابل العمالت األجنبية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في أسعار  الشيقل اإلسرائيلي
 صرف العمالت األجنبية مساٍو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

  

الزيادة في سعر 
الصرف مقابل 

  ياإلسرائيلالشيقل 

األثر على قائمة 
النشاطات والتغير في 
 صافي الموجودات

 شيقل اسرائيلي  %  
2018  20  118.410 

7201  20  527.091 

  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .16
 لمؤسسةاأنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة  المؤسسةتمارس 

 ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على أدائها.


