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 المستقلتقرير مدقق الحسابات 
 

 مؤسسة قادر للتنمية المجتمعيةإلى السادة أعضاء مجلس إدارة 

 بيت لحم

 

 الرأي

 

وكل  2019 كانون األول 31والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في  لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعية قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة

وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والتغيرات في صافي الموجودات وقائمة المصروفات البرامجية والتشغيلية  األنشطةمن قائمة 

 وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

 

 31 كما في  لمؤسسة قادر للتنمية المجتمعيةفي رأينـا، أن القوائم الماليـة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، المركز المالي 

 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 2019كانون األول 

 

 أساس الرأي

 

. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات" حول  (ISAs) لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق

د السلوك للمحاسبين تدقيق القوائم المالية من تقريرنا هذا. كما أننا مستقلون عن الطاقم وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواع

 ً لهذه المتطلبات. المهنين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية للطاقم. هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

 ونعتقد بأن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا.

 

 رىأمور اّخ

 

و التي أصدرت  من قبل شركة تدقيق أخرى 2018كانون األول  31قادر للتنمية المجتمعية للسنة المنتهية في تم تدقيق القوائم المالية لمؤسسة 

 . 2019نيسان  16 فيغير متحفظ  رأي

  

 المالية القوائم اإلدارة عن إعداد مسؤولية 

 

المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن الرقابة الداخليـة التي تمكنها إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم 

 من إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خاليةً من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

 

األمور  عن مناسباً، ذلك كان واإلفصاح حيثما مستمرة، كمنشأة اإلستمرار على الطاقم قدرة ييمتق عن مسؤولة اإلدارة فإن المالية، القوائم إعداد عند

 بدائل حقيقية أية لديها ليس أو العمليات وقف أو تصفية الطاقم تنوي اإلدارة تكن لم ما المحاسبي مبدأ اإلستمرارية باإلستمرارية واعتماد المتعلقة

 .بذلك القيام إال

 

 مسؤولة عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للطاقم. تعتبر اإلدارة
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 (تتمةتقرير مدقق الحسابات المستقل )

 المالية القوائم تدقيق حول الحسابات مدقق مسؤولية

 

كانت ناشئة عن احتيال إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء 

ّمت وفقاً أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي ت

عن الخطأ، وتعتبر جوهرية للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن اإلحتيال أو 

 ية.بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات اإلقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه القوائم المال

 

 إلى باإلضافة التدقيق، جميع نواحيفي  المهني الشك ونستخدم المهني الحكم فإننا نمارس التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، عملية من كجزءو

 ما يلي:

 

ق تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، والتصميم والقيام بإجراءات التدقي .1

طر عدم إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. إن مخا

 خلي.اإلحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الدا

 

الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء اإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب  .2

 رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

 

 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة. .3

 

 كان إذا فيما عليها، تم الحصول التي التدقيق على أدلة إستناداً  اإلستمرارية المحاسبي لمبدأ اإلدارة إستخدام مالئمة االستنتاج حول مدى .4

 وفي حال مستمرة. كمنشأة اإلستمرار على الطاقم قدرة حول شكوًكا أن تثير يمكن ظروف أو أحداث بوجود اليقين عدم من حاالت هنالك

 توصلنا إلى 

ي ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر العمليات تقييم العرض الشامل للقوائم المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما ف .5

 واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

 

 نقوم بالتواصل مع اإلدارة فيما يخص األمور األخرى بما في ذلك مدى إجراءات التدقيق المخططة وتوقيت التدقيق، ونتائج التدقيق الهامة،

 تقصير جوهري في الرقابة الداخلية التي تم التعرف عليها وإكتشافها خالل عملية التدقيق.باإلضافة إلى أي 

 

من الممكن كما نقوم بإطالع اإلدارة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع األمور التي 

 ليتنا، وعند اإلقتضاء، الضمانات لذلك.لها أن تؤثر تأثيرا معقوالً على استقال

                                                                                                                                           

           
     سمير سحار

 محاسب قانوني معتمد

 2001 /109رقم الرخصة: 

   

 آند توش )الشرق األوسط(ديلويت 

 رام هللا, فلسطين

 2020 نيسان, 15

                                                          

  



المجتمعية للتنميةمؤسسة قادر   

 المركز المالي قائمة

  2019كانون األول  31في  كما
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ 

 

كانون أول  31  ايضاح 

2019 
كانون أول  31 

2018 

      الموجودات

      الموجودات غير المتداولة

 34,377  110,541  (4) بالصافي ،عداتوم ممتلكات

 34,377  110,541   إجمالي الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة

 I(  ,11)  394,114  606,082 ملحق منح مستحقة القبض

 84,741  82,435  (6) موجودات متداولة أخرى

 606,421  358,962  (7) النقد واشباه النقد

 1,297,244  835,511   إجمالي الموجودات المتداولة
      

 1,331,621  946,052   إجمالي الموجودات

 
     

      الموجودات الصافيةوالمطلوبات 

      الموجودات الصافية

 66,091  27,852   الموجودات الصافية غير المقيّدة

 34,377  110,541   للممتلكات والمعداتالموجودات الصافية المقيّدة مؤقتا للموجودات 

 100,468  138,393   الصافية إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات غير المتداولة

 346,290  401,999  (8) تعويضات الموطفين عند انتهاء الخدمة المتراكمة

 346,290  401,999   إجمالي المطلوبات غير المتداولة
      

      المطلوبات المتداولة

 II(  ,9)  363,713  847,565 ملحق المنح والمساهمات المقيدة مؤقتًا 

 37,298  41,947  (10) مطلوبات متداولة آخرى

 884,863  405,660   إجمالي المطلوبات المتداولة
      

 1,231,153  807,659   إجمالي المطلوبات
      

 1,331,621  946,052   الصافية إجمالي المطلوبات الموجودات

 
                                                        

 .المالية القوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجرأ من  -

 

 
 

    
   

      

  نا بندكل
 نيقوال زرينة  روال صراص  

  المدير العام
 أمين الصندوق  رئيس مجلس االدارةنائب  

 

 

 



المجتمعية للتنميةمؤسسة قادر   

 قائمة األنشطة

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ 

 

أول كانون  31  ايضاح 

2019 
كانون أول  31 

2018 

      التغييرات في الموجودات الصافية غير المقيدة

      اإليرادات والتبرعات

 II  ,(11)  1,393,958  1,136,563 ملحق الموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة

 23,798  11,940  (12) ايرادات اخرى

 21,354  41,490   فروقات عملة

 -  21,050   الممتلكات والمنشآت والمعدات بيع منربح 

 1,181,715  1,468,438   إجمالي االيرادات والتبرعات والموجودات الصافية المحررة
      

      المصاريف

 III (  ,13)  1,087,042  856,890 ملحق مصاريف البرامج

 III (  ,14)  320,083  373,923 ملحق مصاريف إدارية وعمومية

 30,371  23,388  (4) استهالك

 32  -   خسارة من بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات

 1,261,216  1,430,513   إجمالي المصاريف والموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة
      

 (79,501)  37,925  في الموجودات الصافية غير المقيدة للسنة )النقص( الزيادة
      

 
 المالية القوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجرأ من  -

 

    
 

 

 



المجتمعية للتنميةمؤسسة قادر   

 قائمة التغييرات في الموجودات الصافية 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ 
 

  
 

 
  

الموجودات 

 الصافية

 المقيدةغير  

المقيدة الموجودات الصافية 

 مؤقتًا للممتلكات والمعدات

 
 المجموع

    

 124,839  2017كانون أول  31الموجودات الصافية كما في 
 

55,130 
 

179,969 

  
     

 (79,501)  -  (79,501)  للسنة خالل التغيرات

 30,371  االصول استهالك
 

(30,371) 
 

- 

 (9,650)  الممتلكات والمعداتعلى  إضافات
 

9,650 
 

- 

 500  في الممتلكات والمعداتالتكلفه  استبعادات
 

(500) 
 

- 

 (468)   االستهالك المتراكم استبعادات
 

468 
 

- 

 (79,501)  (20,753)  (58,748)  المجموع
       

 100,468  34,377  66,091  2018كانون أول  31الموجودات الصافية كما في 
       

 37,925  -  37,925  للسنة خالل التغيرات

 -  (23,388)  23,388  االصول استهالك

 -  99,552  (99,552)  على الممتلكات والمعدات إضافات

 -  (61,000)  61,000  في الممتلكات والمعداتالتكلفه  استبعادات

 -  61,000  (61,000)   االستهالك المتراكم استبعادات

 37,925  76,164  (38,239)  المجموع
       
       

 138,393  110,541  27,852  2019كانون أول  31الموجودات الصافية كما في 

 
 المالية القوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجرأ من  -

 

 

 

 



المجتمعية للتنميةمؤسسة قادر   

 قائمة التدفقات النقدية

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

كانون أول  31  

2019 
كانون أول  31 

2018 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (79,501)  37,925  التغييرات في الموجودات الصافية
  

 
 

 
  التغييرات في صافي موجودات السنة الحالية مع صافي النقد لتسوية تعديالت

 
    من األنشطة التشغيلية:

 30,371  23,388  االستهالك

 65,641  55,709  في تعويضات الموظفين عند نهاية الخدمة المتراكمة الزيادة

 200,213  211,968  النقص في المساهمات المستحقة القبض

 (4,002)  2,306  النقصان في األصول المتداولة األخرى)الزيادة( 

 50,519  (483,850)  الزيادة )النقص( في التبرعات المقيدة المؤقتة

 1,003  4,647  في المطلوبات المتداولة األخرى الزيادة

 264,244  (147,907)  صافي التدفقات النقدية المتوفرة من األنشطة التشغيلية
     

     النقدية من األنشطة اإلستثمارية التدفقات

 (9,618)  (99,552)  شراء ممتلكات ومعدات، بعد حسم خسائر البيع

 (9,618)  (99,552)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة اإلستثمارية
     

 254,626  (247,459)  الزيادة )النقص( في النقد وأشباه النقد

 351,795  606,421  بداية السنة -النقد النقد و أشباه 

 606,421  358,962  نهاية السنة -النقد وأشباه النقد
 
 
 المالية القوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجرأ من  -

 

                                                         
 

 

 

 

 

 



المجتمعية للتنميةمؤسسة قادر   

 المالية القوائمإيضاحات حول 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
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 (اإلسرائيلي بالشيكل تظهر )جميع المبالغ

 

 عام - (1) ايضاح

 

تحت رقم   2008تموز  23ة في بيت لحم بتاريخ يجلت في وزارة الداخلسهي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية 

BL-3268-C. 

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

 

 إلى تحقيق األهداف التالية: مؤسسة قادروتسعى 

 

 قوق األشخاص ذوي اإلعاقة.حإعمال تعزيز التزام المؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه  .1

 تعزيز التزام المؤسسات الرسمية الفلسطينية تجاه إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. .2

 لمحلية تجاه االستجابة لحقوق واحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة.تحسين أداء مؤسسات المجتمع المدني والهيئات ا .3

 تحسين أداء مؤسسة قادر تجاه تحقيق رؤيتها ورسالتها. .4

 ما يلي: 2019خالل عام  لمؤسسة قادرشملت األنشطة الرئيسية 

  اإلعاقة" تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات استكمال تنفيذ مشروع(P.310-007/2017) "  والممول من

مراقبة مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، والذي هدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قوة فعالة في حماية و

 لمعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان.حقوق اإلنسان، وباألخص حماية النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وتعزيز حقوقهن، بما يتماشى مع ا

  تعزيز اإلدماج والمشاركة في عملية التخطيط التنموياستكمال تنفيذ مشروع "(LDP) "  بدعم من من برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للـ

GIZ وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية ،BMZة تجريبية تهدف إلى تعزيز التخطيط التنموي ، وهو مبادر

المحلي في المجتمعات الصغيرة. ويركز بشكل كبير على إشراك ومشاركة مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة في عملية التخطيط 

 بأكملها.

  ر شمولي للنوع االجتماعي واإلعاقة في منطقة تعزيز مساءلة الجهات الرسمية تجاه احتياجات وأولويات األطفال والشباب بمنظو"تنفيذ مشروع

 .(SOIR- IM)". بدعم من المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية (Project Support 2019)بتير وبيت أمر 

  استكمال تنفيذ المشروع الذي كان ضمن المنحة التي حصلت عليها المؤسسة من خالل برنامج دعم المجتمع المدني التابع للـGIZ وبتفويض من ،

، بهدف تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قوة فعالة في حماية ومراقبة BMZالوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية 

 (GA # 81220952)حقوق اإلنسان بما يتماشى مع المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. 

 ل"حوكمة حقوق األطفان مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة م (CRG)"  الوكالة السويدية للتنمية والتعاون بالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل والممول من

، والذي يهدف إلى تعزيز العمليات واألنظمة الوطنية لتكون قائمة على أساس حقوق الطفل، شاملة، مراعية للنوع االجتماعي، (SIDAالدولي )

قابلة للمساءلة، وحامية لألطفال خاصة المهمشين بما فيهم األطفال ذوي اإلعاقة، وتعكس احتياجاتهم، بحيث أن مؤسسة قادر قائمة على المشاركة، 

 .2021ويستمر المشروع لغاية شهر كانون أّول  كانت مسؤولة عن عدد من األنشطة المتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة.

  تنفيذ مشروع"MOVE  من مؤسسة كاريتاس ألمانيا من خالل مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية والممول " 2020-2019غزة(CRS) ويهدف ،

 الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة والمركبة. MOVEالمشروع إلى تقديم الدعم لبيت السالم في غزة لتبني وتطبيق منهجية 

  ويات األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة والنوع االجتماعياستجابة المؤسسات الرسمية تجاه احتياجات وأول " تعزيزتنفيذ مشروع(P.310-

لذي هدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في مساءلة اوالممول من مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، و " (010/2018

 محافظتي بيت لحم والخليل.الجهات الرسمية حول وضع واحتياجات األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة في ست مناطق في 

  الرخاء والنهوض بالمرأة والشباب الفلسطيني البدء بتنفيذ المرحلة التحضيرية لمشروع"(SALALEM) والممول من وزارة الشؤون "

والتوظيف  ، والذي يهدف إلى تعزيز فرض التشغيل(CRS)الخارجية والتجارة والتنمية الكندية من خالل مؤسسة الخدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

 للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.

 " والتي تم الحصول عليها ضمن مسابقة تعزيز حماية النساء ذوات اإلعاقة من العنف االقتصاديتنفيذ مبادرة "MENA Hub Campaign 

Idol 2019 ، األبحاث ورصد االنتهاكات إلى رفع كفاءة مجموعة من النساء ذوات اإلعاقة في عمل من خالل مؤسسة شركاء األردن والتي تهدف

 ضد النساء ذوات اإلعاقة جنوب الضفة الغربية
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - (2ايضاح )

 

تتفق السياسات المحاسبية المتبعة مع تلك الخاصة المالية على أساس االستحقاق المحاسبي وبما يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية.  القوائمتم إعداد 

 بالسنة المالية السابقة.

 

 تتبنى قادر للتنمية المجتمعية السياسات المحاسبية الهامة التالية:

 

 مبادئ تسجيل األموال .أ

قادر للتنمية المجتمعية بحساباتها وفقًا لمبادئ محاسبة الصناديق التي بموجبها يتم  مؤسسةلغرض االمتثال التفاقيات المنح المقدمة من المانحين، تحتفظ 

ًء عليه ، تصنيف المساهمات المستحقة واإليرادات والنفقات والمكاسب والخسائر بناًء على وجود أو عدم وجود قيود مفروضة من الجهات المانحة. وبنا

 :مية المجتمعية والتغيرات فيها وإبالغها على النحو التالييتم تصنيف المساهمات المقدمة إلى قادر للتن

 

 المساهمات غير المقيدة

 المساهمات التي ال يخضع استخدامها من قبل قادر للتنمية المجتمعية لقيود تفرضها الجهات المانحة.

 

ً المساهمات المقيدة مؤقت  ا

أو يمكن  المساهمات التي يقتصر استخدامها من قبل قادر للتنمية المجتمعية على الشروط التي يفرضها المانحون والتي تنتهي صالحيتها بمرور الوقت

 وفقًا لتلك الشروط التي يفرضها المانحون.للتنمية المجتمعة تحقيقها وإطالقها من خالل إجراءات قادر 

 

 اإليرادات

كزيادات في صافي األصول غير المقيدة ما لم يتم تقييد استخدامها بالقيود التي يفرضها المانحون والتي يتم اإلبالغ عنها كزيادات في  يتم اإلبالغ عنها

مقيدة مؤقتًا مات الالمساهمات المقيدة مؤقتًا عندما تنتهي صالحية تقييد المانحين، أي عندما ينتهي قيد زمني محدد أو يتم تقييد الغرض، يتم تصنيف المساه

 على أنها أصول صافية غير مقيدة ويتم تسجيلها على أنها "مساهمات تم تحريرها من القيود".

األنشطة المالية المتعلقة بالفترة الحالية ، وهو ليس مقياس أداء وال يهدف إلى عرض صافي الدخل أو الخسارة للفترة كما هو الحال  تمثلاألنشطة  قائمةإن 

 لمؤسسات التجارية.الدخل ل قائمةفي 

 

 مساهمات والمنح .ب

ا ويتم تحريرها يتم االعتراف بالمنح غير المشروطة والمنح المشروطة مع الشروط التي من المتوقع الوفاء بها على أنها زيادات في األموال المقيدة مؤقتً 

 تعويضها على أساس منتظمإلى الصناديق غير المقيدة على مدى الفترات الالزمة لمطابقتها مع التكاليف التي يقصد 

تم تسجيلها المبالغ المستلمة بموجب المنح المشروطة التي تستند شروطها إلى األحداث واإلجراءات المستقبلية ويتم عرضها ضمن المطلوبات الجارية وي

 األنشطة عند استيفاء الشروط ذات الصلة. قائمةفي 

 

قادر للتنمية المجتمعية  لمؤسسةأو الخسائر المتكبدة بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري يتم االعتراف بالمنح المستحقة كتعويض عن المصروفات 

 األنشطة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة. قائمةبدون أي تكاليف مستقبلية ذات صلة في 

 

 والمنح المؤجلة القبض المساهمات المستحقة   .ت

فترة  مقدما قبلتعتبر المساهمات المستحقة القبض موجودات متداولة وتدرج بقيم صافية قابلة للتحقيق. تمثل المساهمات المؤجلة المساهمات المستلمة 

 التنفيذ ذات الصلة. 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  .ث

متراكم. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك ال

 اإلنتاجية المقدرة لألصول المعنية على النحو المفصل أدناه:

 

 أصول  العمر اإلنتاجي
 مكتبي أثاث سنوات 10

 مكتبية معدات سنوات 5

 مركبات سنوات 8-8.5

 برامج سنوت 5
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 اإلسرائيلي(تظهر بالشيكل  )جميع المبالغ

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -( 2ايضاح )

 

 الموجودات والمطلوبات المالية  .ج

 لألداة. يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية عندما تصبح قادر للتنمية المجتمعية طرفاً في األحكام التعاقدية

 

 تداولةالموغير  المتداولة األصول   .ح

ريقة معدل الفائدة قياس الموجودات المتداولة وغير المتداولة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام ط يتم

يكون هناك دليل موضوعي على أن األصل األنشطة عندما  قائمةالفعلي. يتم االعتراف بالمخصصات المناسبة للمبالغ غير القابلة لالسترداد المقدرة في 

 منخفض القيمة.

 

 النقد والنقد المعادل .خ

التدفقات النقدية على أرصدة نقدية وودائع في البنوك قابلة للتحويل بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع  قائمةيشتمل النقد والنقد المعادل ألغراض 

 لمخاطر غير مهمة من التغيرات في القيمة.

 

 المتداولةالمتداولة وغير  تالمطلوبا .د

، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم مبدئيًا بالقيمة العادلة المتداولةيتم قياس المطلوبات المتداولة وغير 

 صدرت بها فاتورة من قبل المورد أم ال.االعتراف بالمطلوبات للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل للسلع والخدمات المستلمة ، سواء 

 

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  .ذ

أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع مخاطر  قدية للتدفقات النقدية من األصل،ال يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي إال عندما تنتهي الحقوق التعا

 ومزايا ملكية األصل إلى كيان آخر.

 يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تصريف االلتزامات أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. 

 

 العمالت األجنبية فروقات .ر

االسرائيلي أما األرصدة القائمة بالعمالت األخرى فيجري ترجمتها للشيكل قادر للتنمية المجتمعية بسجالت محاسبية بالشيكل اإلسرائيلي الجديد.  ظتحتف

 :وذلك حسب التالي

  

 .المعامالت واألرصدة المعبر عنها بالشيكل يتم عرضها بالشيكل الفعلي المستلم أو المدفوع •

تحويالت اإليرادات والمصروفات واألصول الثابتة بعمالت غير الشيكل إلى ما يعادلها بالشيكل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ  •

 .المعامالت

المركز المالي كما  قائمةيل الموجودات والمطلوبات بعمالت أخرى غير الشيكل إلى ما يعادلها بالشيكل بأسعار الصرف السائدة في تاريخ يتم تحو •

 .شيكل / دوالر أمريكي 3.45يورو و  /شيكل 3.87بأسعار صرف  2019ديسمبر  31في 

 األنشطة. قائمةفروقات العملة الناتجة عن عملية ترجمة أرصدة نهاية العام تظهر في  •
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

 استخدام التقديرات واألحكام النقدية -( 3)رقم إيضاح 

 

 استخدام التقديرات .1

بات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة إجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلو القوائميتطلب إعداد 

 تلك التقديرات. وفقا لذلك، يمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن المبلغ عنها خالل فترة التقرير.المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات  القوائمفي تاريخ 

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات .2

عنها لألصول  المصرحالمالية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  القوائميتطلب إعداد 

عن االلتزامات المحتملة في تاريخ التقرير. ومع ذلك ، فإن عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات والخصوم واإليرادات والمصروفات واإلفصاح 

 يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدياًل جوهريًا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.

ستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس م

 وأي فترة مستقبلية تتأثر. تتعلق األحكام والتقديرات الهامة باستهالك األصول الثابتة وانخفاض قيمة الذمم المدينة.

 

 تقدير غير مؤكد

 

ل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ الميزانية العمومية ، والتي تنطوي على إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقب

 مخاطر كبيرة من التسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والخصوم خالل السنة المالية التالية مذكورة أدناه:

 

 منشآت والمعداتالتغيرات في األعمار اإلنتاجية للممتلكات وال• 

 

 اإلدارةتقوم  .لألصلتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة ألصولها الثابتة لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في االستخدام المتوقع 

 تختلف عن التقديرات السابقة. اإلنتاجية األعمارأن  اإلدارةالمستقبلية حيث تعتقد  االستهالكسنويًا وسيتم تعديل رسوم  اإلنتاجية األعماربمراجعة 

 .2019لم يتم إجراء أي تغييرات على هذه التقديرات خالل عام 

 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة• 

 

 لى أساس فردي.يتم عمل تقدير للمبلغ غير القابل للتحصيل من الذمم المدينة عندما يكون تحصيل المبلغ بالكامل غير محتمل. يتم إجراء هذا التقدير ع
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

 بالصافي الممتلكات والمعدات، –( 4ايضاح رقم )
 تتكون من: بالصافي الممتلكات والمعدات 

  
كانون  31  مركبات  برامج   أثاث مكتبي  معدات مكتبية

 2019األول 

 
كانون  31

 2018األول 

             التكلفة
 430,301  439,451  240,000  2,540  44,147  152,764  رصيد بداية السنة

 9,650  99,552  92,000  -  -  7,552  اإلضافات 

 (500)  (61,000)  (61,000)  -  -  -  االستبعادات 

 439,451  478,003  271,000  2,540  44,147  160,316  المجموع

             
             االستهالكات المتراكمة

 375,171  405,074  222,814  2,354  38,174  141,732  رصيد بداية السنة

 30,371  23,388  16,931  186  1,388  4,883  االسهالكات للسنة 

 (468)  (61,000)  (61,000)  -  -  -  االستبعادات 

 405,074  367,462  178,745  2,540  39,562  146,615  المجموع

             
             القيمة الدفترية

   110,541  92,255  -  4,585  13,701  2019كانون االول  31كما في 
             

 34,377    17,186  186  5,973  11,032  2018كانون االول  31كما في 

  

 

 منح مستحقة القبض  -( 5ايضاح رقم )

 منح مستحقة القبض مكونة من: 

 بالعملة األجنبية 
 

كانون  31

 2019األول 

 
كانون  31

 2018األول 
 

  

  
 

الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي من خالل مؤسسة إنقاذ الطفل، مشروع 

  حوكمة حقوق األطفال"
كرونا   562,755  208,219 

 

190,907 

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز استجابة 

المؤسسات الرسمية تجاه احتياجات وأولويات األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة 

 والنوع االجتماعي"

يورو    34,400  133,128 

 

- 

 الكاثوليكية، مشروعمؤسسة كاريتاس ألمانيا من خالل مؤسسة خدمات اإلغاثة 

 "MOVE  2020-2019غزة" 
  14,700 

 

- 

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية من خالل مؤسسة الخدمات 

 ساللم" -اإلغاثة الكاثوليكية مشروع "لرخاء والنهوض بالمرأة والشباب الفلسطيني
  38,067 

 

- 

لحم، مشروع " تعزيز مشاركة  مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت

 المجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة"
  - 

 

304,620 

مشروع لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قّوة فعالة في حماية ومراقبة 

حقوق اإلنسان بما يتماشى مع المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. من خالل 

برنامج دعم المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني وبتفويض من الوزارة االتحادية 

 للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية

  

- 
 

71,206 

صندوق األمم المتحدة االستئماني للمرأة، مشروع "مكافحة العنف القائم على النوع 

 االجتماعي"
  - 

 

22,646 

التابع للتعاون األلماني وبتفويض من الوزارة  برنامج تعزيز المجتمع المدني

االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية، مشروع " تعزيز اإلدماج والمشاركة 

 " في عملية التخطيط التنموي

  
- 

 

16,703 

   394,114 
 

606,082 

 عن حركة المساهمات المستحقة القبض  I ملحق * انظر
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

  

 المتداولة األخرى موجودات  -( 6ايضاح رقم )

 المتداولة األخرى تتكون من:  موجوداتال 

كانون االول  31  

2019 
االول  كانون 31 

2018 
     

 63,160  66,957  موظفينذمم مستحقة من ال

 13,081  9,728  مصاريف مدفوعة مقدما

 8,500  5,200  رسوم العضوية المستحقة

 -  550  ذمم مدينة أخرى
  82,435  84,741 

 

 النقد وأشباه النقد  -( 7ايضاح رقم )

 من:يتكون النقد واشباه النقد 

 األجنبيةبالعملة  
 

كانون األول  31

2019 

 
كانون األول  31

2018 
   

   

  النقد في الصندوق
 5,138 

 
5,679 

  شيكل –لنقد في البنوك 
 171,568 

 
373,293 

 98,720  28,615 دوالر  دوالر –لنقد في البنوك 
 

180,818 

 83,536  21,589  يورو  يورو –لنقد في البنوك 
 

46,631 
  

 358,962 
 

606,421 

 

 تعويضات الموظفين عند انتهاء الخدمة المتراكمة - (8ايضاح رقم )

  من:يتكون تعويضات الموظفين عند انتهاء الخدمة المتراكمة 

كانون األول  31  

2019 
كانون األول  31 

2018 
 

  
  

 

 346,290   رصيد افتتاحي
 

280,649 

 55,709   مخصص تعويضات السنة
 

65,641 

 -   خالل السنةالمدفوعه التعويضات 
 

- 

 401,999   رصيد ختامي
 

346,290 
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 المنح والمساهمات المقيدة مؤقتا -( 9ايضاح )

 تتكون المنح والمساهمات المقيدة مؤقتًا من:

كانون األول  31 

2019 
كانون األول  31 

2018 
 

  
 

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز استجابة المؤسسات 

 الرسمية تجاه احتياجات وأولويات األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة والنوع االجتماعي"
162,526  - 

"حوكمة حقوق الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي من خالل مؤسسة إنقاذ الطفل، مشروع 

 األطفال "
160,745  286,769 

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية من خالل مؤسسة الخدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

 ساللم" -مشروع "لرخاء والنهوض بالمرأة والشباب الفلسطيني
25,977  - 

غزة  MOVEالكاثوليكية، مشروع "مؤسسة كاريتاس ألمانيا من خالل مؤسسة خدمات اإلغاثة 

2019-2020" 
14,465  - 

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز مشاركة المجتمع المدني 

 في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة"
-  331,027 

الوزارة االتحادية للتعاون برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني وبتفويض من 

 االقتصادي والتنمية األلمانية، مشروع " تعزيز اإلدماج والمشاركة في عملية التخطيط التنموي "
-  143,947 

مشروع لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قّوة فعالة في حماية ومراقبة حقوق اإلنسان 

ية لحقوق اإلنسان. من خالل برنامج دعم المجتمع المدني بما يتماشى مع المعايير واالتفاقيات الدول

 التابع للتعاون األلماني وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية
-  85,822 

 363,713  847,565 

ً للتغيرات في  II* انظر الملحق   .الموجودات الصافية المقيدة مؤقتا

 

 

 المتداولة األخرى مطلوبات -( 10ايضاح )

 المتداولة األخرى من: تتكون المطلوبات

كانون االول  31  

2019 
كانون االول  31 

2018 
     

 29,410  28,696  مخصص اإلجازات السنوية

 7,540  6,919  األتعاب المهنية

 -  4,083  تأمين صحي مستحق

 348  2,249  مطلوبات أخرى
  41,947  37,298 
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ 

  

 الموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة -( 11ايضاح )

 من:الموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة تتألف 

 2019  2018 

 
  

 

المؤسسات مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز استجابة 

 الرسمية تجاه احتياجات وأولويات األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة والنوع االجتماعي"
396,488  - 

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز مشاركة المجتمع 

 المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة"
284,437  248,550 

السويدية للتنمية والتعاون الدولي من خالل مؤسسة إنقاذ الطفل، مشروع "حوكمة حقوق الوكالة 

 األطفال "
229,997  273,129 

غزة  MOVEمؤسسة كاريتاس ألمانيا من خالل مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، مشروع "

2019-2020" 
161,465  - 

األلماني وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للتعاون 

 االقتصادي والتنمية األلمانية، مشروع " تعزيز اإلدماج والمشاركة في عملية التخطيط التنموي
121,810  223,512 

المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية، مشروع "تعزيز مساءلة الجهات الرسمية تجاه احتياجات 

اب بمنظور شمولي للنوع االجتماعي واإلعاقة في منطقة بتير وبيت وأولويات األطفال والشب

 أمر"
107,926  84,726 

مشروع لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قّوة فعالة في حماية ومراقبة حقوق 

اإلنسان بما يتماشى مع المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. من خالل برنامج دعم 

المدني التابع للتعاون األلماني وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي المجتمع 

 والتنمية األلمانية

64,435  79,157 

، مبادرة "تعزيز حماية MENA Hub Campaign Idol 2019شركاء األردن، مسابقة 

 النساء ذوات اإلعاقة من العنف االقتصادي"
15,310  - 

والتجارة والتنمية الكندية من خالل مؤسسة الخدمات اإلغاثة وزارة الشؤون الخارجية 

 ساللم" -الكاثوليكية مشروع "لرخاء والنهوض بالمرأة والشباب الفلسطيني
12,090  - 

 AISPO -  227,489–مؤسسة "التضامن بين الشعوب اإليطالية 
 1,393,958  1,136,563 

ً الموجودات للتغيرات في  II* انظر الملحق   .الصافية المقيدة مؤقتا
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

 ايرادات أخرى  -( 12ايضاح رقم )

 ايرادات أخرى تتكون من:
  2019  2018 
     

 16,823  9,654  إيرادات التدريب

 5,100  1,600  مساهمات أعضاء الجمعية

 1,875  686  إيرادات أخرى
  11,940  23,798 

 

 مصاريف البرامج  - (13ايضاح رقم )

 مصاريف البرامج تتكون من: 
  2019  2018 
     

  485,412                534,168             الرواتب وتوابعها

  98,231                  190,667             دعم الى الشركاء والمستفيدين

  83,101                  106,130             الرسوم المهنية والمدربون واالستشاريون

  43,887                  89,215               اإلنتاج اإلعالمي ،الطباعة والتصميم

  -                            67,136               بدل اتعاب المتطوعين

  56,762                  46,830               مصاريف السفر والمواصالت

  -                            34,781               العمل والمؤتمرات اتتكاليف ورش

  -                            18,115               تكاليف المبادرات

  71,064                  -                        مصاريف االقامة والضيافة 

  13,580                  -                        الجوائز والتبرعات 

  2,907                    -                        اللوازم المكتبية، القرطاسية، الصيانة وغيرها

  750                       -                        االتصاالت والخدمات األخرى

  1,196                    -                        تشغيلة أخرىتكاليف 
  1,087,042   856,890  

 لإلطالع على المصاريف العامة واإلدارية ومصاريف البرامج حسب المشروع. IIIانظر الملحق * 

 

 مصاريف عامة و ادارية   - ( 14ايضاح رقم )

 مصاريف عامة و ادارية تتكون من: 
  2019  2018 

     

  239,618                219,428             الرواتب وتوابعها

  33,591                  24,315               الرسوم المهنية والمدربون واالستشاريون

  24,012                  23,465               إيجارات المكاتب والضرائب والتأمين

  17,805                  14,259               والمواصالتمصاريف السفر 

  13,674                  13,986               االتصاالت والخدمات األخرى

  4,869                    8,009                 تكاليف تشغيلة أخرى

  21,328                  5,680                 مصاريف صيانة برمجيات

  15,443                  4,273                 اللوازم المكتبية، القرطاسية، الصيانة وغيرها

  3,220                    4,048                 مصاريف االقامة والضيافة 

  -                            2,600                 مصاريف بناء القدرات التنظيمية

  -                            20                      اإلنتاج اإلعالمي ،الطباعة والتصميم

  363                       -                        الجوائز والتبرعات 
  320,083   373,923  

 

 حسب المشروع. مصاريف البرامجوواإلدارية العامة  المصاريفلإلطالع على  III* انظر الملحق 
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 األدوات المالية والقيم العادلة وإدارة المخاطر -( 15إيضاح )

 

 )أ( القيمة العادلة لألصول والخصوم المالية

 المالية. القوائمال تختلف القيمة الدفترية لألصول والخصوم المالية بشكل جوهري عن قيمها العادلة في تاريخ 

 

 )ب( مخاطر السوق

 تنشأ مخاطر السوق من احتمالية تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. 

 

 )ج( مخاطر االئتمان

لم  تاريخه، احد اإلطراف عن الوفاء بالتزامات ما؛ االمر الذي سيتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. حتىمخاطر االئتمان هي مخاطر عجز 

 .وجود مخاطر ائتمان لدى المركز  يلحظ

 

 )د( مخاطر العمالت

والمطلوبات المالية في حالة عدم قيام المنشأة تنشأ مخاطر العملة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الصرف بشكل سلبي على قيمة الموجودات 

حتملة من بالتحوط ضد تعرضها للعملة عن طريق أدوات التحوط. تقوم اإلدارة عادة بتوزيع أصولها السائلة على عمالتها الوظيفية لتقليل أي خسارة م

 تقلبات أسعار العمالت.

 

 )هـ( المخاطر التشغيلية

 والمشتريات اإلدارية وكذلك الممتلكات والمعدات من مساهمات الجهات المانحة. تمول تكاليف أنشطة الكيان وبرامجه

مويل جميع مدفوعاتها هناك مخاطر كبيرة على الجمعية إذا انخفضت أموال المانحين. تعتقد اإلدارة أن إيراداتها وتمويلها في العام المقبل سيكونان كافيين لت

 قه.لسابفي السنوات ا وستكون متناسقة مع مستواها

 

 

 األحداث الالحقة – (16)رقم إيضاح 

 

والذي انتشر الحقاً إلى العديد من البلدان حول  2020( خالل شهر كانون الثاني 19-الحقاً لتاريخ القوائم المالية، تم تأكيد وجود فايروس كورونا ) كوفيد 

)جائحة(. ومن المتوقع أن يكون لهذا الوباء العديد من اآلثار االقتصادية خالل العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي 

ن وذلك على جميع القطاعات االقتصادية، بما في ذلك قطاع البنوك والمؤسسات المالية والقطاعات الحكومية وغير الحكومية. تعتقد اإلدارة أ 2020عام 

طلب تعديالت على القوائم المالية المشمولة بالتقرير وبالتالي لم تقم بإجراء أي تعديالت على القوائم هذا الحدث يعتبر من األحداث الالحقة والتي ال تت

 المالية.

 

من أجل مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة الناشئة  المؤسسةوكذلك قامت بتقييم اآلثار المتوقعة على أنشطة  مركزقامت اإلدارة بدراسة مخاطر التعرض لل

 القوائم المالية. في تاريخ إصدار هذهبشكل معقول  المؤسسة. إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة، وبالتالي ال يمكن لإلدارة تحديد األثر على عن هذا الحدث



المجتمعية للتنميةمؤسسة قادر   

 منح مستحقة القبض - Iملحق 

  2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 

17 | P a g e 

 

 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

 
 

 

 

الزيادات
المبالغ التي تم 

شطبها
فروقات عملة

الرصيد أخر 

السنة

شيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقل

الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي من خالل مؤسسة إنقاذ الطفل، مشروع "حوكمة 

حقوق األطفال "
         190,907           158,890            (142,910)                         -                              -                  -               1,332       208,219 

صندوق األمم المتحدة االستئماني للمرأة، مشروع "مكافحة العنف القائم على النوع 

االجتماعي"
           22,646                      -              (24,058)                         -                              -                  -               1,412                  - 

المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردي، مشروع "تعزيز مساءلة الجهات الرسمية تجاه احتياجات 

شباب بمنظور شمولي للنوع االجتماعي واإلعاقة في منطقة بتير وبيت  ويات األطفال وال وأول

أمر"

                    -           118,288            (107,926)                         -                              -                  -            (10,362)                 - 

مشروع لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قّوة فعالة في حماية ومراقبة حقوق 

اإلنسان بما يتماشى مع المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. من خالل برنامج دعم 

المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي 

والتنمية األلمانية

           71,206                      -              (45,527)                         -                              -        (19,508)             (6,171)                 - 

برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني وبتفويض من الوزارة االتحادية 

مشاركة في عملية  للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية، مشروع " تعزيز اإلدماج وال

التخطيط التنموي "

           16,703                      -                        -                          -                       1,526        (16,460)             (1,769)                 - 

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز مشاركة المجتمع 

فتيات ذوات اإلعاقة" المدني في تعزيز حقوق النساء وال
         304,620                      -            (293,926)                31,548                              -        (31,548)           (10,694)                 - 

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز استجابة 

ويات األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة والنوع  المؤسسات الرسمية تجاه احتياجات وأول

االجتماعي"

                    -           585,048            (399,996)               (31,548)                             -                  -            (20,376)      133,128 

 MOVE" مؤسسة كاريتاس ألمانيا من خالل مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، مشروع

غزة 2020-2019"
                    -           175,930            (161,230)                         -                              - 

-                
                     -         14,700 

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية من خالل مؤسسة الخدمات اإلغاثة 

شباب الفلسطيني- ساللم" الكاثوليكية مشروع "لرخاء والنهوض بالمرأة وال
                    -             38,067                        -                          -                              -                  -                      -         38,067 

شركاء األردن، مسابقة MENA Hub Campaign Idol 2019، مبادرة "تعزيز حماية 

النساء ذوات اإلعاقة من العنف االقتصادي"
                    -             17,800              (16,340)                         -                              -         (1,150)               (310)                 - 

         606,082         1,094,023         (1,191,913)                         -                       1,526        (68,666)           (46,938)      394,114 

المبالغ المستلمة تقداالرصيد أول السنة
اعادة تصنيفات بين 

المشاريع

مبالغ تم ردها الى الجهات 

المانحة
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

 
 

 

 

 

شيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقل

الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي من خالل مؤسسة إنقاذ الطفل، مشروع "حوكمة 

حقوق األطفال "
              286,769          158,890                                       (225,845)                                          (4,152)(229,997)                              -               (54,917)160,745                

المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردي، مشروع "تعزيز مساءلة الجهات الرسمية تجاه احتياجات 

ويات األطفال والشباب بمنظور شمولي للنوع االجتماعي واإلعاقة في منطقة بتير وبيت  وأول

أمر"

                         -          118,288                                       (107,926)                                                  - (107,926)                              -               (10,362)-                          

مشاركة  برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني، مشروع " تعزيز اإلدماج وال

في عملية التخطيط التنموي "
              143,947                     -                                       (121,810)                                                  - (121,810)                   (19,508)                (2,629)-                          

برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني، مشروع لتعزيز دور المجتمع المدني 

الفلسطيني ليصبح قّوة فعالة في حماية ومراقبة حقوق اإلنسان بما يتماشى مع المعايير 

واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

                85,822                     -                                         (64,435)                                                  - (64,435)                     (16,460)                (4,927)-                          

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز مشاركة المجتمع 

فتيات ذوات اإلعاقة" المدني في تعزيز حقوق النساء وال
              331,027                     -                                       (284,437)                                                  - (284,437)                   (31,548)              (15,042)-                          

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز استجابة 

ويات األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة والنوع  المؤسسات الرسمية تجاه احتياجات وأول

االجتماعي"

                         -          585,048                                       (301,088)                                        (95,400)(396,488)                              -               (26,034)162,526                

 MOVE" مؤسسة كاريتاس ألمانيا من خالل مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، مشروع

غزة 2020-2019"
                         -          175,930                                       (161,465)                                                  - (161,465)                              -                         - 14,465                 

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية من خالل مؤسسة الخدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية مشروع "لرخاء والنهوض بالمرأة والشباب الفلسطيني- ساللم"
                         -            38,067                                         (12,090)                                                  - (12,090)                                -                         - 25,977                 

شركاء األردن، مسابقة MENA Hub Campaign Idol 2019، مبادرة "تعزيز حماية 

النساء ذوات اإلعاقة من العنف االقتصادي"
                         -            17,800                                         (15,310)                                                  - (15,310)                       (1,150)                (1,340)-                          

              847,565       1,094,023                                    (1,294,406)                                        (99,552)        (1,393,958)        (68,666)            (115,251)                363,713 

المبالغ التي تم 

شطبها
رصيد اخر السنة فروقات عملة الزيادلت رصيد أول السنة

الموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة

المحررة لشراء أثاث ومعداتالمحررة  للمصاريف
مجموع األصةل 

المفيدة مؤققتاً
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 تظهر بالشيكل اإلسرائيلي( )جميع المبالغ

 

 
 

 

 

 

ملخص مصاريف البرامج 

مؤسسة كاريتاس 

-P. 310-007 -ألمانيا

2017

مؤسسة كاريتاس ألمانيا- 

P.310-010/2018

خدمات اإلغاثة 

 MOVE -الكاثوليكية

غزة

خدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية- ساللم

التعاون األلماني- 

 # GA

81220952

التعاون 

األلماني- 

LDP

 MENA -شركاء األردن

 Hub Campaign Idol

2019

مؤسسة إنقاذ 

الطفل- حوكمة 

حقوق األطفال

المؤسسة السويدية 

لإلغاثة الفردي- 

 Project Support

2019

الصندوق 

العام
المجموع 2018المجموع  2019

شيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقل

     485,412      534,168    22,856                   56,606           94,067                                 -      4,987           33,237                    6,500                 13,831                  147,336              154,748الرواتب وتوابعها

       83,101      106,130             -                            -           16,162                          6,160    17,840           17,640                           -                          -                    35,325               13,003الرسوم المهنية والمدربون واالستشاريون

       71,064                 -             -                            -                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -مصاريف االقامة والضيافة

                -        34,781         200                            -           13,700                          1,231             -                133                           -                   1,387                      9,525                 8,605تكاليف ورشات العمل والمؤتمرات

       56,762        46,830         936                        980           18,424                             175         622             1,010                         25                   3,118                    11,454               10,086مصاريف السفر والمواصالت

 11,500               -                             1,015                   -                           54,269           18,651    1,408                          2,322             -                            50          89,215        43,887       

       13,580                 -             -                            -                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        - الجوائز والتبرعات

                -        18,115             -                            -           18,115                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -تكاليف المبادرات

       98,231      190,667             -                            -                    -                                 -             -                    -                           -               140,867                             -               49,800دعم الى الشركاء والمستفيدين

         2,907                 -             -                            -                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -اللوازم المكتبية، القرطاسية، الصيانة وغيرها

           750                 -             -                            -                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -االتصاالت والخدمات األخرى

                -        67,136         400                            -           17,200                          6,336    19,200                    -                           -                          -                    24,000                        -بدل اتعاب المتطوعين

         1,196                 -             -                            -                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -تكاليف تشغيلة أخرى

247,742             227,640                  160,218               6,525                    106,289         61,300    15,310                        179,990         57,586                   24,442    1,087,042   856,890     

ملخص المصاريف االدارية والعمومية

مؤسسة كاريتاس 

-P. 310-007 -ألمانيا

2017

مؤسسة كاريتاس ألمانيا- 

P.310-010/2018

خدمات اإلغاثة 

 MOVE -الكاثوليكية

غزة

خدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية- ساللم

التعاون األلماني- 

 # GA

81220952

التعاون 

األلماني- 

LDP

 MENA -شركاء األردن

 Hub Campaign Idol

2019

مؤسسة إنقاذ 

الطفل- حوكمة 

حقوق األطفال

المؤسسة السويدية 

لإلغاثة الفردي- 

 Project Support

2019

الصندوق 

العام
المجموع 2018المجموع  2019

شيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقلشيقل

     239,618      219,428    56,975                   37,807           32,540                                 -      1,245             3,917                    3,077                     677                    57,949               25,241الرواتب وتوابعها

       13,674        13,986         653                     2,462             4,334                                 -         486                480                         80                     570                      2,680                 2,241االتصاالت والخدمات األخرى

       24,012        23,465      2,807                     4,120                941                                 -      1,190             5,261                    2,408                          -                      6,108                    630 إيجارات المكاتب والضرائب والتأمين

       15,443          4,273             -                        782             1,364                                 -             -                  25                           -                          -                      1,066                 1,036اللوازم المكتبية، القرطاسية، الصيانة وغيرها

         3,220          4,048         488                        352             1,213                                 -          74                188                           -                          -                      1,163                    570مصاريف االقامة والضيافة

                -               20             -                            -                  20                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -اإلنتاج اإلعالمي ،الطباعة والتصميم

       17,805        14,259         443                     1,728                907                                 -             -                410                           -                          -                      4,004                 6,767مصاريف السفر والمواصالت

       33,591        24,315    15,865                            -             3,450                                 -             -             5,000                           -                          -                             -                        -الرسوم المهنية والمدربون واالستشاريون

       21,328          5,680      5,680                            -                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -مصاريف صيانة برمجيات

           363                 -             -                            -                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        - الجوائز والتبرعات

                -          2,600             -                     2,600                    -                                 -             -                    -                           -                          -                             -                        -مصاريف بناء القدرات التنظيمية

         4,869          8,009      5,366                        489             1,086                                 -         140                240                           -                          -                         478                    210تكاليف تشغيلة أخرى

36,695               73,448                    1,247                  5,565                    15,521           3,135      -                                 45,855           50,340                   88,277    320,083      373,923     

284,437                301,088                      161,465                  12,090                      121,810           64,435     15,310                             225,845           107,926                    112,719  1,407,125    1,230,813  
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إختصار المشروع

P. 310-007-2017 -مؤسسة كاريتاس ألمانيا

P.310-010/2018 -مؤسسة كاريتاس ألمانيا

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية- MOVE غزة

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية- ساللم

GA # 81220952 -التعاون األلماني

LDP -التعاون األلماني

 MENA Hub Campaign Idol -شركاء األردن

2019

مؤسسة إنقاذ الطفل- حوكمة حقوق األطفال

 Project -المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردي

Support 2019

الصندوق العام

 برنامج تعزيز المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية 

مشاركة في عملية التخطيط التنموي " األلمانية، مشروع " تعزيز اإلدماج وال

 شركاء األردن، مسابقة MENA Hub Campaign Idol 2019، مبادرة "تعزيز حماية النساء ذوات اإلعاقة 

من العنف االقتصادي"

 الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي من خالل مؤسسة إنقاذ الطفل، مشروع "حوكمة حقوق األطفال "

ويات األطفال   المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردي، مشروع "تعزيز مساءلة الجهات الرسمية تجاه احتياجات وأول

والشباب بمنظور شمولي للنوع االجتماعي واإلعاقة في منطقة بتير وبيت أمر"

 إيرادات قادر غير المقيّدة

مشروع لتعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني ليصبح قّوة فعالة في حماية ومراقبة حقوق اإلنسان بما يتماشى مع 

المعايير واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. من خالل برنامج دعم المجتمع المدني التابع للتعاون األلماني 

وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية

المشروع والممول 

مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز استجابة المؤسسات الرسمية تجاه 

ويات األطفال بمنظور شمولي لإلعاقة والنوع االجتماعي" احتياجات وأول

 مؤسسة كاريتاس ألمانيا من خالل مؤسسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، مشروع "MOVE غزة 2020-2019"

 وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية من خالل مؤسسة الخدمات اإلغاثة الكاثوليكية مشروع 

"لرخاء والنهوض بالمرأة والشباب الفلسطيني- ساللم"

 مؤسسة كاريتاس ألمانيا ومؤسسة إغاثة أطفال بيت لحم، مشروع " تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تعزيز 

فتيات ذوات اإلعاقة" حقوق النساء وال


