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ات - تو  - قائمة ا

 

  رقم الصفحة    

ر مدقق  سابات املستقل تقر   ٣-٢    ا

  ٤    املركز املا قائمة

  ٥    شطةاأل قائمة 

  ٦    ات  املوجودات الصافيةيالتغ قائمة 

  ٧    التدفقات النقدية قائمة 

  ٨    املالية القوائمإيضاحات حول  

ق  ررة من القيود املؤقتةاملوجودات الصافية   - Iم  ١٥    ا

ق    املقّيدةاملوجودات الصافية   -(أ)  IIم
ً
  ١٦    ٢٠١٨ للعام مؤقتا

ق    املقّيدةاملوجودات الصافية  -(ب)  IIم
ً
  ١٧    ٢٠١٧ للعام مؤقتا
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سابات املستقل ر مدقق ا   تقر

  

ن، م سة وأعضاء مجلس اإلدارة ا  ا السادة رئ

 مؤسسة دالية

  رام هللا

  

 

 الرأي

ون من قائمة املركز املا كما   دالية ؤسسةمل قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ل من قائمة  ٢٠١٨ األول انون  ٣١وال تت شطةو ات  األ والتغ

امة ومعلومات إيضاحية أخرى.وقائمة التدفقات  املوجودات الصافية  ية ال اس ص للسياسات ا خ، وم ية بذلك التار    النقدية للسنة املن

ـة، املركز املا  ر و ـر بصورة عادلـة، من جميع النوا ا ا املا  ٢٠١٨ األول انون  ٣١ كما  دالية ؤسسةمل رأينـا، أن القوائم املاليـة تظ وأدا

 للمعاي
ً
خ وفقا ية بذلك التار ا النقدية للسنة املن نة  وتدفقا ية املب اس  ).٢إيضاح رقم ( ا

 

 أساس الرأي

 للمعاي الدولية للتدقيق
ً
سابات" حول  (ISAs)لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ة  فقرة "مسؤولية مدقق ا نا بموجب تلك املعاي مو . إن مسؤولي

ذا. كما أننا مستقلون عن امل رنا  ن  ؤسسةتدقيق القوائم املالية من تقر ن "قواعد السلوك للمحاسب اسب لس ا وفق معاي السلوك الدولية 

ن" وقواعد السلوك امل واملتعلقة بتدقيقنا للقوائم املالية لل ن منا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى مؤسسةامل ذا، وقد ال ذه املتطلبات. .   ل
ً
وفقا

 لرأينا.
ً
افية ومالئمة لتوفر أساسا ا  نات التدقيق الثبوتية ال حصلنا عل ّ عتقد بأن ب  و

  

 املالیة القوائم اإلدارة عن إعداد مسؤولیة

 للمعاي 
ً
ا بصورة عادلة وفقا ذه القوائم املالية وعرض نةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  ية املب اس وعن الرقابة الداخليـة  ،)٢اح رقم ( إيض ا

انت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. ة، سواء  ر  من أخطاء جو
ً
ا من إعداد وعرض القوائم املالية بصورة عادلة خالية   ال تمك

  

شأة اإلستمرار ع ؤسسةامل قدرة تقییم عن مسؤولة اإلدارة فإن املالیة، القوائم إعداد عند ، ذلك ان حیثماواإلفصاح  مستمرة، كم
ً
 عن مناسبا

ة واعتماد األمور املتعلقة ة باإلستمرار ية مبدأ اإلستمرار اس س أو العملیات وقف أو ؤسسةتصفیة امل تنوي  اإلدارة تكن لم ما ا ا ل بدائل  أیة لدی

ر املالية لل .بذلك القیام إال حقیقیة   .مؤسسةعت اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف ع إعداد التقار

 

 

سابات مدقق مسؤولیة  املالیة القوائم تدقیق حول  ا

انت ناشئة عن اح ة، سواء  ر انت القوائم املالية خالية بصورة عامة من أخطاء جو صول ع تأكيد معقول فيما إذا  نا تتمثل با تيال إن غاي

و  شمل رأينا. إن التأكيد املعقول  ر املدقق الذي   أو عن خطأ، وإصدار تقر
ً
مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق ال تّمت وفقا

ة  ر عت جو طأ، و شأ األخطاء عن اإلحتيال أو عن ا ري  حال وجوده. وقد ت  أي خطأ جو
ً
ل للمعاي الدولية للتدقيق سوف تكشف دائما ش

ا ع القرارات اإل ان من املتوقع تأث ذه القوائم املالية.فردي أو ُمجّمع فيما إذا  ن بناًء ع    قتصادية املتخذة من املستخدم

  

 ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 
 عمارة المشرق للتأمين     

 حي النهضة، الماصيون
  ٤٤٧ رام هللا، صندوق بريد

 فلسطين
 

 +      ٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨هاتف: 

 +٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣فاكس: 
www.deloitte.com 
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شطة قائمة   األ

ي)    (بالدوالر األمر

  إيضاح   ٢٠١٨  ٢٠١٧

ات  املوجودات الصافية غ         املقّيدةالتغي

عات       ررة اإليرادات والت   واملوجودات الصافية ا

عات غ مقإيرادات و  (٩)   ٣٥٩٬٧٠٧  ٤٨٬٧٤٨  دةيّ ت

ق (   ١٠٦٬٦٢٧  ١٦٨٬٧١٥ ررة من القيود املؤقتة  )  Iم  املوجودات الصافية ا

ررة    ٤٦٦٬٣٣٤  ٢١٧٬٤٦٣ عات واملوجودات الصافية ا  مجموع اإليرادات والت

      

ف         املصار

ع (١٠)   ١٠٦٬٦٢٧  ١٦٨٬٧١٥ ف املشار   مصار

ة وعمومية (١١)   ٩٩٬٩٥٣  ٣٧٬١٢٨ ف إدار  مصار

الك (٥)   ١٬٤٢١  ٢٬٢٣٥   اس

  فروقات عملة    ٧٬٠٦٥  (٨٬٨٣١)

ف     ٢١٥٬٠٦٦  ١٩٩٬٢٤٧  مجموع املصار

        

ات  املوجودات الصافية غ     ٢٥١٬٢٦٨  ١٨٬٢١٦   املقّيدةالتغي

ق (   (٦٬٥١٩)  (٤٤٠) يف ا املوجودات الصافية غ   )  IIم  املقّيدةإعادة تص

ات  املوجودات الصافية غ      ٢٤٤٬٧٤٩  ١٧٬٧٧٦   املقّيدةصا التغي

      

ات  املوجودات الصافية           املقّيدةالتغي
ً
 مؤقتا

ق (   ١٬٢١٣٬٠٦٩  ٦٣٬١٧٨   املقّيدةاملنح الواردة   )  IIم
ً
 مؤقتا

ق (   (١٠٦٬٦٢٧)  (١٦٨٬٧١٥) ررة من القيود املؤقتة  )  Iم   املوجودات الصافية ا

ق (   ٦٬٥١٩  ٤٤٠ يف من املوجودات الصافية   )  IIم   املقّيدةإعادة تص
ً
  مؤقتا

ات  املوجودات الصافية      ١٬١١٢٬٩٦١  (١٠٥٬٠٩٧)   املقّيدةالتغي
ً
 مؤقتا

        

ات     ١٬٣٥٧٬٧١٠  (٨٧٬٣٢١)   املوجودات الصافية للسنة التغي

  

 ال يتجزأ من  القوائمحول ) ١٤) ا (١من (إن اإليضاحات املرفقة  -
ً

ل جزءا ش   .ذه القوائماملالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مؤسسة دالية

ية    ٢٠١٨انون األول  ٣١القوائم املالية للسنة املن

٦ 
 

  

ات  املوجودات الصافية قائمة  التغي

ي(    )بالدوالر األمر

 

 

موع   ا

املوجودات الصافية 

  املقّيدة
ً
    مؤقتا

املوجودات الصافية 

  املقّيدةغ 

ع   شطة    للمشار   لأل

        

  ٢٠١٦انون األول  ٣١املوجودات الصافية كما   ٢٢٣٬٦٣٧  ١٤٩٬٢٦٠  ٣٧٢٬٨٩٧

      

ادة خالل السنة        الز

 واإليرادات األخرى  املنح الواردة ٤٨,٧٤٨  ٦٣٬١٧٨  ١١١,٩٢٦

٤٨٬٧٤٨  ٦٣٬١٧٨  ١١١٬٩٢٦  

       

  النقصان خالل السنة     

ف (١٩٩٬٢٤٧)  -  (١٩٩٬٢٤٧)  املصار

ررة من  ١٦٨٬٧١٥  (١٦٨٬٧١٥)  -   القيود املؤقتةاملوجودات الصافية ا

يف (٤٤٠)  ٤٤٠  -   اعادة تص

(١٩٩٬٢٤٧)  (١٦٨٬٢٧٥)  (٣٠٬٩٧٢)   

       

ات خالل السنة ١٧٬٧٧٦  (١٠٥٬٠٩٧)  (٨٧٬٣٢١)   التغي

      
  ٢٠١٧انون األول  ٣١املوجودات الصافية كما   ٢٤١٬٤١٣  ٤٤٬١٦٣  ٢٨٥٬٥٧٦

      

ادة خالل السنة        الز

 واإليرادات األخرى  املنح الواردة ٣٥٩٬٧٠٧  ١٬٢١٣٬٠٦٩  ١٬٥٧٢٬٧٧٦

٣٥٩٬٧٠٧  ١٬٢١٣٬٠٦٩  ١٬٥٧٢٬٧٧٦  

       

  النقصان خالل السنة     

ف (٢١٥٬٠٦٦)  -  (٢١٥٬٠٦٦)  املصار

ررة من القيود  ١٠٦٬٦٢٧  (١٠٦٬٦٢٧)  -   املؤقتةاملوجودات الصافية ا

يف (٦٬٥١٩)  ٦٬٥١٩  -   اعادة تص

(٢١٥٬٠٦٦)  (١٠٠٬١٠٨)  (١١٤٬٩٥٨)   

       

ات خالل السنة ٢٤٤٬٧٤٩  ١٬١١٢٬٩٦١  ١٬٣٥٧٬٧١٠   التغي

       

  ٢٠١٨انون األول  ٣١املوجودات الصافية كما   ٤٨٦٬١٦٢  ١٬١٥٧٬١٢٤  ١٬٦٤٣٬٢٨٦

      

 ال يتجزأ من  القوائمحول ) ١٤( ) ا١من (إن اإليضاحات املرفقة  -
ً

ل جزءا ش   .ذه القوائماملالية 
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 التدفقات النقدية قائمة

ي)  (بالدوالر األمر

٢٠١٨  ٢٠١٧    

شغيلية      شطة ال   التدفقات النقدية من األ

ات  املوجودات الصافية للسنة   ١٬٣٥٧٬٧١٠  (٨٧٬٣٢١)   التغي

   

ة   سو اتعديالت ل  املوجودات الصافية  للسنة مع صا النقد   التغي

شغيلية شطة ال   الناتج عن األ

الك  ١٬٤٢١  ٢٬٢٣٥   االس

  موجودات متداولة أخرى   (٣٬٥٦٦)  (٨٠٣)

 منح مستحقة القبض  (١٬١٢٢٬٠٧٤)  ١٠١٬٢٧٨

  صناديق القرى الدائنة  (١٬١٧٩)  ١٤٬٤٥٦

ات متداولة أخرى   (٦٧٬٥٦٠)  ٢٦٬٨٩٥   مطلو

دمةمخصص   ٨٬١٧٥  (١٬٠٦٦) اية ا ن عند  ضات املوظف   عو

شغيلية الناتجة عنصا التدفقات النقدية   ١٧٢٬٩٢٧  ٥٥٬٦٧٤ شطة ال   األ

     

ة     ثمار شطة اإلس   األ

ات وآالت ومعدات  (٤٬٩٨٣)  -   شراء ممتل

شطة   (٤٬٩٨٣)  - ةصا التدفقات النقدية املستخدمة  األ ثمار   اإلس

     

ادة  صا  ١٦٧٬٩٤٤  ٥٥٬٦٧٤    النقد وأشباه النقدالز

  النقد و أشباه النقد كما  بداية السنة  ٢١٧٬٢٩٧  ١٦١٬٦٢٣

اية السنة  ٣٨٥٬٢٤١  ٢١٧٬٢٩٧   النقد و أشباه النقد كما  

 

ل القوائمحول ) ١٤) ا (١من (إن اإليضاحات املرفقة  - ش   املالية 
ً

  .ذه القوائمال يتجزأ من جزءا
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٨ 
 

 

  املالية القوائمإيضاحات حول 

ي)   (بالدوالر األمر

 

  –عام  -) ١ايضاح رقم (

  

يمؤسسة مجتمعية دالية   مؤسسة تمع الفلسطيفلسطي ا من قبل مجموعة من ا ا القدس الشرقية وقطاع  ة تم تأسس ية بما ف من الضفة الغر

ع املوارد  مؤسسةغزة وإسرائيل والشتات. أعضاء  ثمار، وتوز م بالتنقل، واالس ام م ال س والعمر، والسياسة، ولكن توحد متنوعون من حيث الدين وا

لية باستخدام ألولوفقا لال ية ا ات الفلسطي تمعية  اتخاذ الاأل و   قرارات.سس ا

  

دير بالذكر أن امل   ؤسسةومن ا
ً
لة قانونيا ا كمؤسسة م ي ح  ب ادفة للر ل مؤسسةوك غ  ية تحت رقم م                    وزارة الداخلية الفلسطي

QR- ٠١١٥- F.  

  

سية املتبعة -) ٢إيضاح رقم ( ية الرئ اس  -األسس ا

  

حية  -١ ية غ الر اس  –األسس ا

 

ة أدناه و  للمؤسسةاملالية  القوائمتم إعداد  ية املو اس م السياسات ا  أل
ً
خيةوفقا لفة التار اس باستخدام مبدأ الت  ملبدأ االستحقاق ا

ً
إن  . وفقا

ية املطبقة للسنوات السابقة. اس ية املتبعة تتوافق مع السياسات ا اس   السياسات ا

 

  املقّيدةاملوجودات :
ً
مات والتدفقات  مؤقتا ا  املقّيدةتمثل املسا ر ات املانحة ع ان يتم تحر ا من ا حسب شروط اإلتفاقية ال تم فرض

ق االجراءات ال   بمرور الوقت أو عن طر
ً
ا.املؤسسة ا  تقوممن القيود مستقبال  لتحقيق

  ستخد  :املقّيدةاملوجودات غ مات والتدفقات األخرى ال  ا تمثل املسا ات املانحة. املؤسسةم ل عام من ا ش  و غ مقّيدة 

  

ية املتبعة من قبل امل اس م السياسات ا   :ؤسسةفيما ي أ

  

  وأشباه النقد النقد-أ

ون من النقد  الصندوق والنقد  وأشباه النقد، النقد تحض قائمة التدفقات النقدية لغرض   ك.و البن لدىيت

  

  منح مستحقة القبض-ب

تقدير املبلغ الغ قابل للتحصيل عندما وأي مبلغ غ قابل للتحصيل. يتم  ذكر املستحقات باملبلغ األص لإلتفاقية ناقص املبلغ الذي تم استالمه يتم

.
ً
ون التحصيل غ ممكنا   ي

  

ات واآلالت واملعدات -ت   املمتل

ر  ات واآلالت واملعدات تظ لفة األص ناقص االساملمتل الك حسبحسب سعر ال ساب االس اكمة. حيث تم اح ات امل قة القسط الثابت  ال طر

بة الدخل املتبعة  املنطقة و  ا العملية وتبعا لتعليمات دائرة ضر ذه املوجودات ع مدى حيا الك  افية الس ة  سب مئو السنوات ذه باستخدام 

لكة  : املس

  املكت األثاث  سنوات ٨

زةاملعدات و  سنوات ٦-٣   االج

  

ات  ات املانحة إ املوجودات الثابتة  واآلالتاملمتل ع املمولة من قبل ا و منصوص عليه  املشار ررة من القيود كما  واملعدات ال تنعكس ضمن ا

ات  املوجودات  قائمة  ات الصافية التغ   واملعدات عند الرسملة. واآلالتواملنعكسة  املمتل
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٩ 
 

  

بع) إيضاحات حول القوائم املالية  (ي

ي)   (بالدوالر األمر

  

حية  - ١ ية غ الر اس  (تتمة) األسس ا

  

 ت حسابات دائنة ومستحقا -ج

ات   ا من قبل املورد  املطلو دمات املستلمة بالفعل، سواء تمت املطالبة  ع أو ا  ال. أماملبالغ املستحقة الدفع  املستقبل للبضا

 

ن -ح ضات املوظف دمة  عو اية ا اكمة عند   -امل

 

ن ضات املوظف دمة  عو اية ا اكمة عند  ل امل   .قانون العمل الفلسطيحسب ستحق و

  

عات املنح و   -خ   الت

  

عات غ  ن من قبل شروطة املالت صول ع ال واجبةأساسية شروط ال تحدد املانح   .املنحتنفذ من قبل املستلم قبل ا

  

ف-ر   املصار

ف عند  ال املصار اسوذلك بإ تكبد  .تباع نظام االستحقاق ا

  

  فرقيات العملة  -ز

 

ي ؤسسةاملحتفظ ت ية بالدوالر األمر ر. .الت محاس ات  القوة الشرائیة لعملة التقار ا لتعکس التغ عدیالت علی ات املالية لم یتم إجراء أي  ر ا

عمالت أخرى غ  رة  يالظا شطة قائمةواملعروضة   الدوالر األمر ا إ  األ ل ي تم تحو ل معاملالدوالر األمر خ  املوجودات  .ةوفق سعر الصرف بتار

ية األخرى واملعروضة   ات القائمة بالعمالت األجن عرض وفق سعر الصرف السائد مقابل قائمةواملطلو ي املركز املا     اية العام. كما  الدوالر األمر

خ مقابل الدوالر ر الصرف اسعأ   :  املركز املا قائمةبتار

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 األول انون  ٣١

٢٠١٧ 

 األول انون  ٣١

٢٠١٨ 

 

دوالر       دوالر   ٠٫٢٨٨ ل اسرائي ٠٫٢٦٦   شي

دوالر  دوالر   ١٫٤٠٧ ي ١٫٤٠٧   دينار ارد

دوالر  دوالر   ١٫١٩٧ ي يورو ١٫١٤٤   أورو
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بع)(املالية  القوائمإيضاحات حول   ي

ي)    (بالدوالر األمر

  

  النقد وأشباه النقد -) ٣ايضاح رقم (

ون من:  النقد وأشباه النقد يت

 األول انون  ٣١

٢٠١٧ 

انون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 

 

  النقد  الصندوق  ٤٨٣  ١٠٩    

  النقد لدى البنوك*   ٣٨٤٬٧٥٨  ٢١٧٬١٨٨

٣٨٥٬٢٤١  ٢١٧٬٢٩٧  

  

ي و ٢٠٬٨٨٧ شمل ٢٠١٧ األول انون  ٣١و ٢٠١٨ األول انون  ٣١ *النقد لدى البنوك كما  ي   ١٢٬٦٦٢ دوالر أمر ، دوالر أمر أرصدة مقيدة ع التوا

اف ن آتمل دمة للموظف شمل ارصدة مقيدة اية ا  ، و كذلك 
ً
ع.  مؤقتا   للمشار

  

  -القبض منح مستحقة  -) ٤ايضاح رقم (  

ون من: القبضمنح مستحقة   تت

انون األول  ٣١

٢٠١٧ 

انون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 

 

 مؤسسة دروسوس ٨٢٩٬٥٠٠  -    

ي لألعمال  ٤٥١٬٥٥١  ١٩٠٬٦٩٦ ي األمر يةاملركز العر   ا

ساء ٢٥٬٠٠٠  -   الصندوق العاملي لل

ه  ١٧٬٥٠٠  -   Global Women's Rights (MADRE) -مادر

ية من أجل ال -  ١٠٬٧٨١   يمقراطيةداملؤسسة األورو

١٬٣٢٣٬٥٥١   ٢٠١٬٤٧٧  

 

ات واآلالت واملعدات –) ٥ايضاح رقم (   بالصا - املمتل

ات وا ون من:الت ومعدات ممتل   تت

موع  موع     ٢٠١٧ا    ٢٠١٨ا
املعدات 

زة    املكت األثاث   واألج

خية          القيمة التار
 الرصيد االفتتا ٣٬٩٦٢  ١٨٬٨١٩  ٢٢٬٧٨١  ٢٢٬٧٨١

 االضافات ١٦٥  ٤٬٨١٨  ٤٬٩٨٣  -
٤٬١٢٧  ٢٣٬٦٣٧  ٢٧٬٧٦٤  ٢٢٬٧٨١  

         
اك        الك ال  االس

 الرصيد االفتتا ٢٬٩٠٨  ١٦٬٧٦١  ١٩٬٦٦٩  ١٧٬٤٣٤
ات للسنة ٢٣٤  ١٬١٨٧  ١٬٤٢١  ٢٬٢٣٥ ال  االس

٣٬١٤٢  ١٧٬٩٤٨  ٢١٬٠٩٠  ١٩٬٦٦٩  
         
ية كما   ٩٨٦  ٥٬٦٨٩  ٦٬٦٧٤      ٢٠١٨ األول انون  ٣١صا القيمة الدف

         
ية كما   ١٬٠٥٤  ٢٬٠٥٨    ٣٬١١٢   ٢٠١٧انون األول  ٣١صا القيمة الدف
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بع)(املالية  القوائمإيضاحات حول   ي

ي)  (بالدوالر األمر  

  

ات –) ٦إيضاح (   أخرى  متداولةمطلو

ات  ون من: أخرى  متداولةمطلو  تت

انون األول  ٣١

٢٠١٧ 

انون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 

  

     
ات مؤجلة  ٥٬٨٣٦  ٤٬٨٩٩   شي

عاب التدقيق املستحقة  ٢٬٠٠٠  ١٬٧٤٠   ا

بة الدخل لألجور   ٩٨  ٨٧   ضر

  مبادرة الدعم الدو  -  ٤٧٬٦٢٣

ف   -  ١١٬٢٠٠   يجار مستحقةإمصار

  ايدورد   -  ٩٬٩٤٥

٧٬٩٣٤   ٧٥٬٤٩٤   

 

  صناديق القرى الدائنة –) ٧إيضاح (

ون من:صناديق القرى الدائنة   تت

انون األول  ٣١

٢٠١٧ 

انون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 

   

ن  ١٠٬٨٠٠  ٩٬٣٤٩        صندوق جن

  صندوق سلفيت  ١٠٬٤٢٣  ٩٬٢٢٣

  صندوق تقوع  ٦٬٠٧٠  ٦٬٠٩٤

  طولكرمصندوق   ٤٬٩٠٣  ٤٬٧٠٣

رقا)  ٣٬٦١٤  ٣٬٥٤٠ ة وغزة و   صناديق القرى (الزاو

  صندوق التعليم  ٣٬٣٥٠  ٣٬٠٠٠

  صندوق رام هللا  ٣٬٠٨٥  ٦٬٥٤٥

  صندوق قلقيلية  ٣٬٠٠٢  ٣٬٢٠٢

حاصندوق   ١٬٩٥٦  ١٬٩٥٦   أر

 صندوق القدس  ١٬٣٣٠  ٢٬٠٠٠

  صندوق التطوع  ٩٠٠  ١٬٠٠٠

٤٩٬٤٣٣  ٥٠٬٦١٢   
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بع)(إيضاحات حول البيانات املالية   ي

ي)   (بالدوالر األمر

  

ن–) ٨إيضاح ( ضات املوظف عو اكمة مخصص  دمة امل اية ا   عند 

ن  ضات املوظف عو اكمة مخصص  ون من:امل دمة تت اية ا  عند 

انون األول  ٣١

٢٠١٧ 

انون األول  ٣١ 

٢٠١٨ 

  

  الرصيد اإلفتتا  ١٢٬٦٦٢  ١٣٬٧٢٨      

صصات املستحقة للسنة  ٩٬١٢٢  ٨٬٣٧٦   ا

ضات املدفوعة  (٩٤٧)  (٩٬٤٤٢)   خالل السنة التعو

ي  ٢٠٬٨٣٧  ١٢٬٦٦٢ ا  الرصيد ال

 

عات غ اإليرادات وال–) ٩إيضاح (   دةيّ قاملت

عات غ اإليرادات وال ون من:يّ قاملت  دة تت

٢٠١٨  ٢٠١٧    

عات   ٣٢٥٬٠٨٥  ٣٢٬١٥٢      يةت ي لألعمال ا ي األمر   املركز العر

عات فردية  ١٦٬٩٦٢  ١٬٨٨٢   ت

عات أخرى   ١٥,٨٣٥  ٤٬١٠١   ت

 رسوم رعايات مالية  ١٬٥٠٠  ١٠٬٢٢٣

معية العمومية للمؤسسة  ٣٢٥  ٣٩٠ ات أعضاء ا ا   اش

٣٥٩٬٧٠٧  ٤٨٬٧٤٨   

  

ع –) ١٠إيضاح ( ف املشار   مصار

ون من: ع تت ف املشار  مصار

٢٠١٨  ٢٠١٧    

     
 رواتب وأجور   ٥٦٬٥٩٠  ٩٢٬٧٠٠

ف ورشات عمل ومعارض  ١٤٬٩٩٣  ٣٬٥٨٠   مصار

  ايجار مكتب  ٩٬٥٠٨  ٤٬٠٠٠

 منح  ٨٬٨٠٠  ٣٠٬٥٨٠

نية  ٧٬٧٧٤  ١٤٬٥٥٨ عاب م   ا

ان"  ٢٬٤٣٩  ١٬٦٦١
ّ
ف "د   مصار

 السفر واملواصالت  ١٬٥٥٩  ٩٬٢٧٥

شورات  ١٬٣٨٢  ١٬٩٠٧ ف معلومات وم   مصار

ف   ١٬٢٩٨  ٣٬٦٢٨   خرى أمصار

ف اتصاالت  ١٬٢٠٨  ٢٬٦٣١  مصار

  تنظيف وخدمات  ١٬٠٧٦  ٢٬٢٥١

ن  -  ١٬٩٤٤ ف تأم   مصار

١٠٦٬٦٢٧  ١٦٨٬٧١٥   
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بع)(إيضاحات حول البيانات املالية   ي

ي)   (بالدوالر األمر

 

ف اإل  -) ١١إيضاح ( ة والعموميةاملصار   دار

ف اإل  ون من:املصار ة والعمومية تت  دار

٢٠١٨  ٢٠١٧    

     
 رواتب وأجور   ٦١٬١٧٤  ١٧٬٥٨٦

  منح  ٨٬٩٤٤  ٩٬٣٠٣

  إيجار مكتب  ٨٬٢٩٢  ٥٬٦٠٠

ف   ٧٬١٤٢  ١٬٣٣٨   اخرى مصار

شورات  ٦٬٢٢٦  ١٬٧٩٢ ف معلومات وم   مصار

ن  ٣٬٠٥٢  - ف تأم   مصار

نية  ٢٬٠٠٠  - عاب م   ا

  تنظيف وخدمات  ١٬٤٨٤  ١٬٠٦٢

ف اتصاالت  ١٬٤٦٢  -   مصار

 السفر واملواصالت  ١٧٧  ١٤٤

ف ديون معدومة  -  ٣٠٣   مصار

٩٩٬٩٥٣  ٣٧٬١٢٨   

 

 

اطر  -  (١٢)إيضاح رقم   إدارة ا

  

  ا. مخاطر السيولة

شغيلية. يتم تمو ا ال شط ل أ الية وتمو ا ا اما افية لتلبية ال ق االحتفاظ بأرصدة نقدية  شطة املؤسسة تحد املؤسسة من مخاطر السيولة عن طر ل أ

ات مانحة متعددة.  إن معظم ال سدد  غضون ثالثة ملاامات من قبل ج ر.ؤسسة املالية    أش

  

  مخاطر العملةب.

ي ؤسسةامل الدوالر األمر ية غ ة  عمالت أجن ر شاطات جو ا، لم تقم املؤسسة ب شاطا ية خالل  ل  معرضة إ تذبذبات  أسعار العمالت األجن والشي

 خالل العام. اإلسرائي

 

  ت. مخاطر معدل الفائدة 

غ قيمة األدوات  ات  أسعار الفائدة السائدة  السوق. املؤسسة تخضع للتقلبات  أسعار مخاطر معدل الفائدة  مخاطر  غ يجة تقلبات و املالية ن

ات، إن وجدت.   الفائدة ع املطلو

  

  ث. مخاطر االئتمان 

س املؤسسة إ إد سارة مالية. و ب  تكبد الطرف اآلخر  س اماته مما ي ز أحد األطراف عن الوفاء بال ارة مخاطر مخاطر االئتمان  مخاطر 

ل فردي، ومراقبة الذمم املدينة القائمة.  ش   اإلئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود إئتمانية للعمالء 

خ املركز ا.  تار ، لم يتم تحديد أي ترك كب من مخاطر االئتمان من قبل املؤسسة وإدار   املا
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 )تتمة(إيضاحات حول البيانات املالية 

ي)    (بالدوالر األمر

 

اطر  -  (١٢)إيضاح رقم   (تتمة) إدارة ا

  

  ج. عوامل مخاطر أخرى 

شغيلية لل اطر ال د من ا ال السيا واالقتصادي، األمر الذي قد يز ا مخاطر عالية  ا ئة ف عمل  ب ن و التا تقع املؤسسة  فلسط مؤسسة و

قة سلبية.   التأث ع املؤسسة بطر

  

  

  القيم العادلة لألدوات املالية -)١٣ايضاح (

  

ون األدوات القيمة العادلة  القيمة ال يتم بم عامل عادلة. تت شروط  ن إطراف راغبة  ذلك و ات مالية ب ا تبادل موجودات ما أو سداد مطلو وج

ون املوجودات املالية للمؤسسة من نقد وأرصدة لدى البنوك ومنح مستحقة القبض.  ات املالية. تت ون املالية من املوجودات املالية واملطلو نما تت ب

ات املالية   من حسابات الدائنون واملبالغ مستحقة الدفع. املطلو

  

. القيمة السوقية لألدوا خ قائمة املركز املا ية  تار ل كب عن القيمة الدف ش ت املالية ال تختلف بمبلغ إن القيمة العادلة لألدوات املالية غ مختلفة 

ا.   مؤثر عن القيمة الفعلية ل

  

  

  أرقام املقارنة -) ١٤ايضاح (

  

عض أرقام املقارنة لتتوافق  يف  الية.و تم إعادة تص   العرض املطبق  السنة ا

  

  

ل اإليضاحات السابقةحول  -  ال يتجزأ من  القوائمش
ً

  ذه القوائم.املالية جزءا
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ق  ررة من القيود املؤقتة – Iم    املوجودات الصافية ا
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ساء ية من أجل الديمقراطية GFW  الصندوق العاملي لل  EED املؤسسة األورو

ليةالصندوق العاملي   MECA  تحالف أطفال الشرق األوسط GFCF للمؤسسات األ

MADRE -Global Women's Rights   MADRE  اثوليكية نة ال وع  للتنمية و ال افحة ا  Terre Solidaire   CCFD  -م

ش بل  ي ن واألردن -مؤسسة   HBS The sustainable Lush Fund  Lush  مكتب فلسط

لمؤسسة  DROSS مؤسسة دروسوس  TNF شبكة التمو

 EF  صندوق التعليم   



 

 مؤسسة دالية

ية    ٢٠١٨انون األول  ٣١القوائم املالية للسنة املن

١٦ 
 

 

ق    املقّيدةاملوجودات الصافية  -(أ)  IIم
ً
  ٢٠١٨ للعام مؤقتا

ي)(   بالدوالر األمر

  

 

انون  ٣١الرصيد كما    

٢٠١٨األول   

يف من  اعادة تص

 املنح املتاحة محررة من التقييد الصندوق العام

مات مقيدة مستلمة  مسا

٢٠١٨خالل   

انون  ١الرصيد كما    

ي  ٢٠١٨الثا  املانح 

                 ٩٧٧٬٥٠٠          ٩٧٧٬٥٠٠          (١٧٬٦٧١)            -  ٩٥٩٬٨٢٩  - DROSS 

           ٩٠٬٠١٨            ٩٠٬٠١٨            (١٠٬٩٤٤)          -  ٧٩٬٠٧٤  - MADRE 

            ٢٬٥٣٧           ٥٠٬٠٠٠            ٥٢٬٥٣٧            (٥٬٢٩٠)            -  ٤٧٬٢٤٧  GFW 

            ١٨٬٣٢٦         ٣٠٬٠٠٠                 ٤٨٬٣٢٦            (١٨٬٤٨٥)          -  ٢٩٬٨٤١  GFCF 

            ٣٨٬٢١٨            ٣٨٬٢١٨            (١٤٬٢٨١)          -  ٢٣٬٩٣٧  - Lush 

           ١١٬٣١٥         ١٦٬٠٠٠            ٢٧٬٣١٥            (١١٬٣٤٨)            -  ١٥٬٩٦٧  MECA 

٥٬٩٨٩ -  ٥٬٩٨٩              (٥٬٥٥٦)            ٧٩٦    ١٬٢٢٩  CCFD 

                    -               ٥٬٩٩٦          -  ٥٬٩٩٦              (١١٬٤٢٤)           ٥٬٤٢٨  EED 

                    -                 (٥٧)               (٩٠٦)                 ٩٦٣                 ٩٦٣  - TNF 

                    -                   ٥٬٨٣٨              ٥٬٨٣٨              (٦٬٢١٢)             ٣٧٤  - EF 

                    -                  (٢٢)            (٤٬٥١٠)              ٤٬٥٣٢              ٤٬٥٣٢  - HBS 

٤٤٬١٦٣ ١٬٢١٣٬٠٦٩ ١٬٢٥٧٬٢٣٢ (١٠٦٬٦٢٧) ٦٬٥١٩ ١٬١٥٧٬١٢٤   

 

 

 

 

 

 

 

 

ساء ية من أجل الديمقراطية GFW  الصندوق العاملي لل  EED املؤسسة األورو

لية  MECA  تحالف أطفال الشرق األوسط GFCF الصندوق العاملي للمؤسسات األ

MADRE -Global Women's Rights   MADRE  اثوليكية نة ال وع  للتنمية و ال افحة ا  Terre Solidaire   CCFD  -م

ش بل  ي ن واألردن -مؤسسة   HBS The sustainable Lush Fund  Lush  مكتب فلسط

ل DROSS مؤسسة دروسوس  TNF مؤسسة شبكة التمو

 EF  صندوق التعليم   



 

 مؤسسة دالية

ية    ٢٠١٨انون األول  ٣١القوائم املالية للسنة املن

١٧ 
 

 

ق    املقّيدةاملوجودات الصافية - (ب)  IIم
ً
  ٢٠١٧ للعام مؤقتا

ي)(    بالدوالر األمر

 

 

 ٣١الرصيد كما    

٢٠١٧انون األول   

يف  اعادة تص

من الصندوق 

 العام

 محررة من التقييد أموال غ منفقة
مات مقيدة  مسا

٢٠١٧مستلمة خالل   

ن  يف ب اعادة تص

ع  املشار
٢٠١٧اضافات   

 ١الرصيد كما    

ي  انون الثا

٢٠١٧ 

 املانح

  ١١٬٤٤٠         ٢٠٬٠٠٠        -               ٢٠٬٠٠٠    (١٣٬١١٤)        ١٨٬٣٢٦       -            ١٨٬٣٢٦  GFCF 

  ٢٬٦٧٠           ١٦٬٧٢٣        -               ١٦٬٧٢٣    (٨٬٠٧٨)          ١١٬٣١٥       -            ١١٬٣١٥  MECA 

    ١٥٬٨٧٩         ٢٦٬٤٦٦        -               ٢٦٬٤٦٦    (٣٦٬٣٤٩)        ٥٬٩٩٦         -            ٥٬٩٩٦  EED 

    ٥٬٩٨٩          -               ٥٬٩٨٩         -                 ٥٬٩٨٩         ٥٬٩٨٩                 -    CCFD 

    ١٩٬٧٤٨           -                -                 -            (١٧٬٢١١)        ٢٬٥٣٧         -            ٢٬٥٣٧  GFW 

          -              -               -          (٤٨٬٧٨٣)     (٦٬٠٠٠) (٦٬٠٠٠)             -           ٥٤٬٧٨٣  PSDF 

          -            ٤٤٬٧٤١           -                -                 -            (٤٥٬١٨١)       (٤٤٠)         ٤٤٠  GIZ 

 ١٤٩٬٢٦٠    ٦٩٬١٧٨   (٦٬٠٠٠)     ٦٣٬١٧٨   (١٦٨٬٧١٥)   ٤٣٬٧٢٣   ٤٤٠  ٤٤٬١٦٣   

 

 

 

 

ية من أجل الديمقراطية لية EED املؤسسة األورو  GFCF الصندوق العاملي للمؤسسات األ

ن للّتنمية MECA  تحالف أطفال الشرق األوسط  PSDF  مؤّسسة فلسط

ساء معية األملانية للتعاون الدو GFW  الصندوق العاملي لل  GIZ ا

اثوليكية     نة ال وع  للتنمية و ال افحة ا  Terre Solidaire   CCFD  -م
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