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المحترمین حرجمعیة مؤسسة الثقافة و الفكر المجلس إدارة إلىتقریر مدقق الحسابات المستقل

تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 

الــرأي
یلي  (فیما لجمعیة مؤسسة الثقافة و الفكر الحرفي رأینا، إن القوائم المالیة تظھر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریة المركز المالي 

. مالیةللمعاییر الدولیة للتقاریر الللسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً  النقدیة االمالي وتدفقاتھ ا، وأدائھ2016كانون األول  31كما في  "الجمعیة")

نطاق التدقیق
والتي تشمل ما یلي: للجمعیةلقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة 

،2016كانون األول  31بیان المركز المالي كما في ●
للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،اطات النشبیان ●
،للسنة المنتھیة بذلك التاریخ لموجوداتالتغیر فـي صافي ابیان ●
بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ،●
إیضاحات حول القوائم المالیة التي تشمل ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة.●

أساس الرأي 
دقیق القوائم معاییر مبینة في فقرة "مسؤولیات المدقق فیما یخص تلقد قمنا بعملیة التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا وفقاً لھذه ال

المالیة" من ھذا التقریر. 

نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا. 

االستقاللیة
، وقد عن مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولیة للمحاسبین وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة الجمعیةإننا مستقلون عن 

ستوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد.ا

مسؤولیات اإلدارة و اولئك المكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
لي ، إضافة إلى توفیر نظام رقابة داخدولیة للتقاریر المالیةللمعاییر الإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً 

تراه اإلدارة ضروریاً لغرض إعداد قوائم مالیة تخلو من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ.

رة واإلفصاح، حیثما یتطلب األمر، عن على االستمرار كمنشأة مستم الجمعیةعند إعداد القوائم المالیة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة 
، أو ااتھأو وقف عملی الجمعیةاألمور المتعلقة  باالستمراریة  واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفیة 

لیس لدیھا بدیل واقعي سوى القیام بذلك. 

.للجمعیةى عملیة إعداد التقاریر المالیة إن أولئك المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف عل

مسؤولیات المدقق فیما یخص تدقیق القوائم المالیة 
وخطأ، أ تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة ككل تخلو من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن احتیال

ینا. یعتبرالتأكید المعقول مستوى عالي من التأكید، لكنھ ال یضمن أن تكشف عملیة التدقیق، التي تتم وفقاً وإصدار تقریر المدقق الذي یتضمن رأ
دائماً عن األخطاء الجوھریة عند وجودھا. یمكن أن تنشأ األخطاء عن إحتیال أوخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت منفردة لمعاییرالتدقیق الدولیة ،

ل على القرارات اإلقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة. أو مجتمعة تؤثر بشكل معقو

حل التدقیق.  اكجزء من عملیة التدقیق التي تتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والحفاظ على الشك المھني في جمیع مر
كذلك فإننا نقوم بما یلي:
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ید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات تدقیق تتناسب تحد●
مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا. یعتبر خطر عدم اكتشاف األخطاء الجوھریة الناتجة عن 

ى من تلك الناتجة عن خطأ، حیث قد ینطوي اإلحتیال على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو تحریف أو تجاوز للرقابة إحتیال أعل
الداخلیة. 

ذات الصلة بعملیة التدقیق بھدف تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، ولیس لغرض  جمعیةالحصول على فھم للرقابة الداخلیة لل●
.الجمعیةالرقابة الداخلیـّة في إبداء رأي حول فعالیة 

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة. ●
شكوك جوھریة، التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفي ما إذا كانت ھناك ●

. إذا على االستمرار كمنشأة مستمرة الجمعیةبناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة 
یل رأینا داستنتجنا وجود شكوك جوھریة، فیتوجب علینا لفت االنتباه في تقریرالمدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالیة، أو تع

داث حإذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا لغایة تاریخ تقریر المدقق. ولكن یمكن أل
إلى وقف أعمالھ كمنشأة مستمرة. الجمعیةأو ظروف مستقبلیة أن تؤدي ب

بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعكس المعامالت واألحداث تقییم العرض الشامل للقوائم المالیة وبنیتھا ومحتواھا، ●
بطریقة تحقق عرضاً عادالً.

لك ذننا نتواصل مع أولئك المكلفین بالحوكمة حول عدة أمور، من بینھا نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھما ومالحظات التدقیق الھامة، بما في إ
بتحدیدھا خالل عملیة التدقیق. أي أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة نقوم 

برایس ووتر ھاوس كوبرز فلسطین المحدودة
2017 أیار 10

رام هللا، فلسطین
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20162015إیضاح

التغیرات في صافي الموجودات غیر مقیدة اإلستعمال

المنح واإلیرادات والعوائد

86,10183,860(14)مبیعات خدمات وإیرادات أخرى

-4,291(15)منح غیر مقیدة
-46,907(16)تبرعات عینیة

137,29983,860إجمالي المنح غیر مقیدة اإلستعمال، واإلیرادات

2,500,3451,800,283(10)صافي الموجودات المحررة من قیود اإلستعمال

175,77291,563(10)المحررة من قیود االستعمال-ممتلكات وعقارات ومعدات 

2,813,4161,975,706إجمالي اإلیرادات 

المصاریف 

(1,690,859)(2,367,803)(17)مصاریف المشاریع

(149,524)(137,718)(18)مصاریف إداریة وعمومیة

(97,690)(105,842)(4)مصروف اإلستھالك

(18,454)11,456ح فروقات عملة(خسائر) أربا

(1,956,527)(2,599,907)إجمالي المصاریف 

213,50919,179صافي التغیرات في صافي الموجودات غیر مقیدة اإلستعمال 

التغیرات في صافي الموجودات مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت

3,100,5052,315,409(10)المنح والتبرعات

(1,800,283)(2,500,345)(10)صافي الموجودات المحررة من قیود اإلستعمال

(91,563)(175,772)(10)المحررة من قیود االستعمال-ممتلكات وعقارات ومعدات 

(195,910)(63,635)(10)تعدیالت في مبالغ منح الممولین

(6,240)(21,099)(10)(خسائر) أرباح فروقات عملة

339,654221,413التغیرات في صافي الموجودات مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت

553,163240,592التغیر في صافي الموجودات خالل السنة 

منھا.یتجزأالجزءاً تشكل)26(إلى)8(صفحةات للبیانات المالیة من یضاحإن اإل-
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موجودات غیر
ستعمالمقیدة اإل

مقیدة موجودات
اإلستعمال بشكل 

المجموع   مؤقت

2015642,3321,968,9762,611,308كانون ثاني 1الرصید كما  في 

201519,179221,413240,592التغیرات خالل عام 

2015661,5112,190,3892,851,900كانون أول 31الرصید كما في 

661,5112,190,3892,851,900     2016ثاني كانون 1الرصید كما  في 

2016213,509339,654553,163التغیرات خالل عام 

2016875,0202,530,0433,405,063كانون أول 31الرصید كما في 

) تشكل جزءاً ال یتجزأ منھا.26) إلى (8إن اإلیضاحات للبیانات المالیة من صفحة (-
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20162015إیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

553,163240,592التغیر في صافي الموجودات

التعدیالت

105,84297,690(4)مصروف اإلستھالك

52,83956,074(11)مصروف نھایة الخدمة

-56,129(12)مصروف االدخار

تعدیالت لتسویة التغیرات في صافي الموجودات مع صافي التدفقات 
النقدیة من األنشطة التشغیلیة:

(6,426)(10,217)(6)مخزون

(372,140)(232,102)(7)ذمم مستحقة القبض من المانحین

(19,781)(27,694)(8)موجودات متداولة أخرى

(28,849)(17,641)(11)ایة الخدمة دفعات من مخصص تعویض نھ

-(378)(12)دفعات من  مخصص صندوق إدخار الموظفین

(201,627)67,473(13)مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى

(234,467)547,414صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة

ألنشطة اإلستثماریةالتدفقات النقدیة من ا

(97,353)(222,730)(4,5)شراء ممتلكات وعقارات ومعدات

16,491-(4,5)استبعاد ممتلكات و عقارات و معدات

(80,862)(222,730)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة اإلستثماریة

(315,329)324,684الزیادة في النقد وأشباه النقد 

620,878936,207(9)النقد وأشباه النقد، بدایة السنة

945,562620,878(9)النقد وأشباه النقد، نھایة السنة

) تشكل جزءاً ال یتجزأ منھا.26) إلى (8إن اإلیضاحات للبیانات المالیة من صفحة (-
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) عام 1إیضاح (

كمنظمة مستقلة قائمة على  1991") ھي مؤسسة فلسطینیة غیر ربحیة، تأسست عام الجمعیة(فیما یلي "كر الحروالفالثقافة مؤسسة  جمعیة
والشباب وحقوق المرأةحقوق الطفلواالنسانني من خالل الترویج لحقوق المدني الفلسطیوتطویر المجتمعقیادیا في بلورة وتلعب دوراالمعرفة 

حقوق علیم،التتھا التي تشمل طتطویر قدرات المجتمع من خالل انش ىعل أیضاجمعیةقطاع غزة.  تعمل ال في والوسطىالمحافظات الجنوبیة  في
وخصوصا قطاع غزة ومجاالت فيفي عدة مناطق جمعیةتعمل الثیة.االغاومشاریع الطوارئحمایة األطفال المرأة،تعزیز قدرات االنسان،

ة الداخلیة تحت رسمیا في وزارجمعیةتم تسجیل ال.والتدریب وتطویر الذاتیم لفرص للتعإیجاد علىوالشباب وتشجیعھم یتعلق باألطفال فیما
.1996ینایر  4) في 1951رقم (

:األھداف االستراتیجیة للجمعیة

بقیادة یجابيالاعملیة التغییریسیرلت ؛مؤسسة قائمة على حقوق اإلنسانونھا دور جمعیة الثقافة والفكر الحر واستمراریتھا كعزیزت.1
المجتمع

یر في مجتمعاتھم.یلتغوكالء ادور تقلدوالیة؛ ذوي اإلعاقوبمن یندرج تحتھمالشباب والنساءواألطفالتمكین.2
حقوق اإلنسان في مجتمعاتھم.و،لعدالة االجتماعیةلطرح قضایا ا، والمحليالتغییر المجتمعيتمكین وكالء .3
صناع القرار والرأي ورجال ىمستو ىعل - ن خاصة للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقةحقوق اإلنسااالعتراف  بزیادة الوعي و.4

اإلصالح.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة)2إیضاح (

ضة، لمعروافیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة. لقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكٍل منتظم على جمیع السنوات
ما لم یذكر خالف ذلك.

أسس االعداد 2.1
ر األمریكي. ال التم تحضیر البیانات المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة حسب مبدأ التكلفة التاریخیة وتم إظھار البیانات المالیة بالدو

لبیانات ت غیر الربحیة وكذلك فیما یتعلق بالسیاسات المالیة أو عرض لتتضمن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة حالیاً أي متطلبات خاصة بالمؤسسا
ت الھامة لتطبیق االمالیة. إن تحضیر البیانات المالیة بالتماشي مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بالتقدیرات واإلجتھاد

السیاسات المحاسبیة.

المحاسبیة المتبعة من قبل المؤسسة:فیما یلي ملخص ألھم السیاسات 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2
ییر اإن السیاسات المحاسبیة مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في السنة السابقة إال إذا ورد عكس ذلك. عالوة على ذلك، تم اصدار عدد من المع

مؤسسة الثقافة و الفكر الحر. ادارة جمعیة 2016ینایر 1تكون فعالة للفترة السنویة التي تبدأ من الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات، و
تعتقد بانھ نظرا لطبیعة بنیة المنشأة وأنشطتھا، ھذه المعاییر والتعدیالت الجدیدة لن یكون لھا اي تأثیر جوھري على القوائم المالیة.

ممتلكات وعقارات ومعدات2.3
لكات والمعدات حسب التكلفة التاریخیة بعد تنزیل اإلستھالك المتراكم، ویتم إحتساب اإلستھالك بموجب طریقة القسط الثابت بناءاً تظھر الممت

النسب السنویة التالیة: باستخدامعلى العمر اإلنتاجي المتوقع لھذه الممتلكات والمعدات 

نسبة اإلستھالك
%4  مبانيال

%10ثاثاأل

%10معداتلاآلالت وا

%15سیاراتال

%20حاسوبالأجھزة 
%10كھربائیةالجھزة األ

%4تحسین مأجور

%4حق االنتفاع من األراضي

تشمل تكلفة الممتلكات والمعدات جمیع المصاریف التي تجعلھا جاھزة لإلستخدام، یتم إحتساب ورسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند 
زیادة المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المتعلقة بھذه الموجودات.مساھمة ھذه النفقات في
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ذمم مستحقة القبض من المانحین2.4
شطبھا خالل أیة مبالغ تمتسجل الذمم مستحقة القبض من المانحین بقیمة التعھد األصلي كما یرد في اإلتفاقیة مخصوماً منھ أیة مبالغ مستلمة، أو

لمشطوبة یكون بناءاً على قیمة ھذه التعھدات التي تكون غیر قابلة للتحصیل نھائیاً.السنة. إن تقدیر المبالغ ا

النقد وأشباه النقد2.5
النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع قصیرة األجل بتاریخ إستحقاق لثالثة أشھر أو أقل. على یشمل النقد وأشباه النقد

صافي الموجودات2.6
یلي:لموجودات للمؤسسة كما یتم تصنیف صافي ا

 صافي الموجودات غیر مقیدة اإلستعمال: وھي صافي الموجودات المستخدمة من قبل المؤسسة، والتي ال تخضع للقیود المفروضة من قبل
المانحین.

للقیود صافي الموجودات مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت: وھي صافي الموجودات المستخدمة من قبل المؤسسة والتي تكون خاضعة
تحقق المتطلبات المفروضة من قبل المانحین. المفروضة من قبل المانحین، والتي تحرر من القیود إما بمرور وقت محدد أو

تدني قیمة الموجودات2.7
تعطي مؤشراً أحداث قدیتم مراجعة القیمة الدفتریة للموجودات ومقارنتھا مع القیمة المتوقع إستردادھا، وذلك لفحص أي تدني في قیمتھا نتیجة أي

إنھ یتم فعلى عدم إسترجاع قیمتھا الدفتریة. في حالة وجود مثل ھذه المؤشرات، وعندما تصبح القیمة الدفتریة أقل من القیمة المتوقع إستردادھا، 
النشاط المالي.تنزیل القیمة الدفتریة إلى القیمة المتوقع إستردادھا ویتم إظھار الفرق في بیان

جودات المقیدة اإلستعمال بشكل مؤقتالمو2.8
)، والتي تنص على أنھ في ظل عدم وجود معیار أو تفسیر ینطبق على وجھ التحدید على عملیة 10) الفقرة (8وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

ي إلى معلومات ذات صلة وموثوق بھا. فأو حدث، فإنھ یمكن لإلدارة إستخدام حكمھا في تطویر وتطبیق السیاسة المحاسبیة المناسبة التي تؤدي
القیام بذلك یمكن أن تستفید اإلدارة من المعاییر التي وضعتھا الھیئات األخرى لوضع المعاییر. 

قررت إدارة المؤسسة تسجیل المنح مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت كمنح غیر مقیدة اإلستعمال في حال سیتم تحریرھا من القیود في نفس الفترة
یودق حال تحریر) أو تسجیلھا كمنح مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت لحین تحریرھا من القیود. في 116یقاً لمعیار المحاسبة المالیة الدولي رقم (تطب

المالي طالمانح مع مرور الوقت فإنھ یتم إعادة تصنیف المنح مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت كمنح غیر مقیدة اإلستعمال ویتم قید ذلك في بیان النشا
كصافي الموجودات المحررة من قیود اإلستعمال.

مخصص تعویض نھایة الخدمة2.9
یتم إحتساب مخصص تعویض نھایة الخدمة الخاص بموظفي المؤسسة إستناداً لقانون العمل الفلسطیني المعمول بھ وقانون المؤسسة. 

المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى2.10
مطلوبات التي سوف یتم دفعھا لموردي السلع ومقدمي الخدمات المستلمة سواءاً تم إستالم الفاتورة أم ال.یتم تسجیل ال

تحقق اإلیرادات2.11
یتم تسجیل اإلیرادات المتأتیة من بیع الكتب واإلیرادات األخرى عند حدوثھا.-

یلھا كذمم ن المبالغ المتعلقة بالسنة المالیة الحالیة والتي لم یتم قبضھا فإنھ یتم تسجیتم تسجیل المنح عندما یقوم المانحین بتقدیم تعھدات لصرفھا. إ-
مستحقة القبض من المانحین.

المصاریفتسجیل2.12
لمبدأ اإلستحقاق.وفقاً یتم تسجیل المصاریف حال حدوثھا 
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ترجمة العمالت األجنبیة2.12
وإفصاح. ویتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غیر الدوالر خالل السنة إلى الدوالر تعتمد الشركة الدوالر االمریكي كعملة تسجیل

ألخرى اوفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت 
سعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي. تظھر فروقات التحویل من ربح أو خسارة في بیان في نھایة السنة إلى الدوالر وفقاً أل

النشاطات.
.2015و2016كانون أول31وفیما یلي أسعار صرف العمالت األساسیة مقابل الدوالر األمریكي كما في 

العملة
كانون اول 31

2016
كانون اول 31

2015
0.26000.2564یليالشیكل اإلسرائ

1.051.09الیورو

) إدارة المخاطر3إیضاح (

أ) مخاطــر اإلئتمـــــان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم قدرة الطرف األخر لألداة المالیة على الوفاء بالتزاماتھ للمؤسسة مما یؤدي إلى تكبد خسائر.

علیھا:الموجودات المؤكد إستردادھا وال یوجد خطر إئتمان 
وفیما یلي تحلیل لھذا النوع من المخاطر: 

20162015البیان
2,171,8971,939,795ذمم مستحقة القبض من المانحین

166,835139,141موجودات متداولة أخرى
945,562620,878النقد وأشباه النقد

دوالر أمریكي، ھذه المبالغ تمثل اتفاقیات تم توقیعھا مع المانحین وذلك 2,171,897نحین بمبلغ لدى المؤسسة ذمم مستحقة القبض من الما)1
بعد تنفیذ ھذه النشاطات 2017في عام الجزء األكبر منھاناءاً على ذلك فإنھ سوف یتم قبضوب.2016لتنفیذ عدد من المشاریع خالل عام 

والمشاریع.
الر أمریكي كنقد في الصندوق ولدى البنوك.دو 945,562مبلغ  مؤسسة) تمتلك ال2

ب) مخاطر السیولة
لجدول التالي:اتتمثل في عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بإلتزاماتھا المالیة. وتقدر اإلدارة المبالغ التي سیتم دفعھا نقداً عن األرصدة الدائنة حسب 

 سنة 2 - 1 شھر7-12شھر0-6المبلغالبیـــــــان
من  أكثر

سنتین
---212,786212,786مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى

212,786212,786---

. وسوف تستخدم ما ھو متوفر لدیھا من النقد لسداد ھذه اإللتزامات. 2017ستقوم المؤسسة بدفع المبلغ خالل الستة أشھر األولى من العام 

ج) مخاطــر الســــوق
المخاطر وبشكل رئیسي من مخاطر التغیر في القیمة العادلة أو المستقبلیة للتدفقات النقدیة لألدوات المالیة نتیجة التغیر في أسعار تتمثل ھذه

السوق.

مخاطر أسعار الصرف ھي من أھم مخاطر السوق التي تتعرض لھا المؤسسة. إن مخاطر أسعار الصرف ھي المخاطر الناتجة عن التغیر في 
العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة التغیر في أسعار الصرف. القیمة 

دوالر أمریكي.11,455بقیمة ربحأدى التغیر في أسعار الصرف إلى صافي 
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) ممتلكات وعقارات ومعدات4إیضاح (

:تفاصیل البند

اثاث   مباني    األراضي2016
االت و 
سیاراتمعدات

أجھزة 
اسوبح

أجھزة 
كھربائیة

تحسین 
المجموعمأجور

التكلفة

201683,070772,22975,40462,817114,111153,906322,26520,6081,604,410كانون ثاني 1الرصید كما في 

15,403135,96924,627222,730-3,6102,78540,336-اإلضافات

---------اإلستبعادات

-63,867-----(63,867)-تسویات (إعادة تخصیص)

201683,070711,97278,189103,153114,111169,309458,234109,1021,827,140كانون أول 31الرصید كما في 

االستھالك المتراكم

313,90559,59637,20161,66494,750168,2947,210742,620-2016كانون ثاني 1الرصید كما في 

30,8894,8185,6379,25518,47829,45694699,479-اإلضافات

---------اإلستبعادات

-3,094-----(3,094)-تسویات (إعادة تخصیص)

341,70064,41442,83870,919113,228197,75011,250842,099-2016كانون أول31الرصید كما في 

انون أول ك 31صافي القیمة الدفتریة كما في 
2016

83,070370,27213,77560,31543,19256,081260,48497,852985,041
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اثاث   مباني    األراضي2015
االت و 
سیاراتمعدات

أجھزة 
حاسوب

أجھزة 
كھربائیة

تحسین 
المجموعمأجور

التكلفة

201583,070708,362120,88563,678114,111187,563367,32420,6081,665,601كانون ثاني 1لرصید كما في ا

97,353-8,20923,848--63,8671,429-اإلضافات

(158,544)-(68,907)(41,866)-(861)(46,910)--اإلستبعادات

201583,070772,22975,40462,817114,111153,906322,26520,6081,604,410كانون أول 31الرصید كما في 

االستھالك المتراكم

285,02597,48631,44452,409114,958205,6386,386793,346-2015كانون ثاني 1الرصید كما في 

28,8804,7486,2829,25517,64623,69282491,327-اإلضافات

(142,053)-(61,036)(37,854)-(525)(42,638)--اإلستبعادات

313,90559,59637,20161,66494,750168,2947,210742,620-2015كانون أول31الرصید كما في 

كانون أول 31صافي القیمة الدفتریة كما في 
201583,070458,32415,80825,61652,44759,156153,97113,398861,790
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) حق انتفاع من اراضي5إیضاح (

:تفاصیل البند

20162015التكلفة

159,086159,086كانون ثاني 1الرصید كما في 

--اإلضافات

--اإلستبعادات

159,086159,086كانون أول 31الرصید كما في 

اإلطفاء المتراكم

135,986129,623كانون ثاني 1الرصید كما في 

6,3636,363اإلضافات

142,349135,986كانون أول 31الرصید كما في

16,73723,100كانون أول31صافي القیمة الدفتریة كما في 

نادي الشباب و مركز 1994اب 22متر مربع حصلت علیھا المؤسسة من وزارة اإلسكان بتاریخ 2,560ھذا البند یمثل قیمة أراضي (حق انتفاع) بمساحة 
.ثقافي في حي االمل في خانیونس

) المخزون6إیضاح (

:تفاصیل البند

20162015

18,6588,441ادویة و مستلزمات طبیة

18,6588,441
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) ذمم مستحقة القبض من المانحین7إیضاح (

:تفاصیل البند

اإلضافاترصید بدایة السنةالمانحین
المبالغ المستلمة 

تسویاتخالل السنة
فروقات 

   عملة
نھایة رصید
2016السنة 

SDC38,9891,200,000(347,132)4,985-896,842–المؤسسة السویسریة للتطویر 

319,869-(19,864)(235,656)575,389-االتحاد األوروبي **

---(185,366)159,36626,000مشروع الشباب-CA-المساعدات المسیحیة 

---(16,552)16,552-لتضامن الفرنسیة الفلسطینیةمؤسسة ا

MCC56026,500(26,465)--595-مونینایت 

---(12,840)12,840-مشروع سرطان الثدي-میدكو انترناشونال 

JPF5-155,692(132,201)--23,491-الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 

JPF6-98,732(64,920)--33,812-الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 
مشروع -الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 

83,781--(146,054)229,835-التعلیم

--JPF4452,363(424,592)(27,771)-الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 

مركز  -الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 
---(17,576)17,576-انوار

مشروع -الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 
147,143--(92,414)239,557-سرطان الثدي

203,735--(395,800)599,535الوكالة الفرنسیة للتنمیة

---(41,600)41,600-مشروع حمایة األطفال-CA-المساعدات المسیحیة 

---(38,621)38,621-مشروع بناة الغد-CA-المساعدات المسیحیة 

7,580(263)-(3,494)1,23710,100مشروع التقییم و المتابعة - GIZمؤسسة 

-(502)(13,054)(42,149)-55,705مشروع الدعم النفسي - فرنسا - MDMمؤسسة 

1,716,848(765)(55,704)(2,223,432)1,307,7552,688,994مجموع فرعي
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اإلضافاترصید بدایة السنةالمانحین
المبالغ المستلمة 

تسویاتخالل السنة
فروقات 

   عملة
رصید نھایة 

2016السنة 

1,716,848(765)(55,704)(2,223,432)1,307,7552,688,994الصفحة السابقة-األرصدة 

مشروع الدعم  -فرنسا  - MDMمؤسسة 
27,415--(25,639)53,054-جدید-النفسي

مشروع الصحة  -فرنسا  - MDMمؤسسة 
34,918--(78,664)-113,582االنجابیة

---(49,901)49,901-الوالیات المتحدة االمیریكیة-مؤسسة جراحي 

-(723)-(2,105)2,828مشروع المرأة-مؤسسة اوكسفام  

3,096--(27,864)30,960-مشروع االعالم-مؤسسة اوكسفام  

49,322--(43,565)92,887-مشروع المراة-األمم المتحدة 

8,399(3,337)(4,592)(36,820)-53,148مشروع شباب ضد العنف-مؤسسة كورد اید 

-2,062773(24,200)14,0357,330تقدیم خدمات امنة - ApSمؤسسة 

MAP180,007-(39,717)--140,290-مساعدات طبیة للفلسطینیین 

-391-(33,287)32,896-جدید–تقدیم خدمات امنة  - ApSسة مؤس

(383)(117)-(39,142)38,876-تطویر الشباب-روزا لوكسمبرغ 

---(73,500)73,500-مؤسسة كافود

72,483---72,483مشروع تعزیز الشباب-ھكس 

-IDRF67,433-(59,491)(5,401)(2,541)-تطویر و اإلغاثة المؤسسة الدولیة لل
مشروع بناة -CCFD-اللجنة الفرنسیة الكاثولیكیة 

119,509---119,509المستقبل

مشروع تطویر مھارات -مؤسسة كورد اید 
-638-(9,653)-9,015الشباب

---(32,107)32,107-القنصلیة الفرنسیة

455,049(4,916)(7,931)(575,655)632,040411,511المجموع فرعي

2,171,897(5,681)(63,635)(2,799,087)1,939,7953,100,505المجموع الكلي

575,389�ώϟΎΒϟ�ϭ�ϲϗΎΒϟ�˯ΰΠϟ�ϭ�ΔϴόϤΠϟ�Δτء منھم بمبلغ دوالر امریكي), جز39,4987یورو (672,271**عقد منجة االتحاد األوروبي بمبلغ  ѧѧѧѧθϧ�κ Ψϳ�ϲϜϳήϣ�έϻϭΩ164,109 دوالر امریكي یخص
Alianza“شریك اخر في المشروع و ھو  Prr la Solidaridod – APS”دققة.ل في دفاتر الجمعیة و غیر مدرجة في ھذا البیانات المالیة المسجو بناء علیھ فان مصروفات الشریك لم ت
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) موجودات متداولة أخرى8یضاح (إ

تفاصیل البند :

20162015

89,53488,972سلف موظفین

-3,005مصاریف مدفوعة مقدماً 

51,66149,002برنامج غزة لالقراض النسائي

22,6351,167دفعات مقدمة لموردین

166,835139,141

) النقد وأشباه النقد9إیضاح (

:تفاصیل البند

20162015

349,723194,223النقد في البنوك

595,839426,655ودائع لدى البنوك

945,562620,878
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) صافي الموجودات مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت10إیضاح (

:البندتفاصیل 

اإلضافاترصید بدایة السنةالمانحین

مبالغ محررة 
من قیود 
االستعمال

موجودات 
تسویات   ثابتة

فروقات 
   عملة

رصید نھایة 
2016السنة 

SDC-1,200,000(369,667)(1,292)4,985-834,026-المؤسسة السویسریة للتطویر 

398,662-(19,864)(7,301)(149,562)575,389-االتحاد األوروبي **

---(63,336)(141,294)178,63026,000مشروع الشباب-CA-المساعدات المسیحیة 

9,613---(6,939)16,552-مؤسسة التضامن الفرنسیة الفلسطینیة

MCC-26,500(23,011)---3,489-مونینایت 

-360--(13,200)12,840-مشروع سرطان الثدي-میدكو انترناشونال 

---JPF5-155,692(127,193)(28,499)-الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 

JPF6-98,732(1,319)---97,413-الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 

109,807--(488)(119,540)229,835-مشروع التعلیم-الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 

-JPF4553,937-(525,777)(390)(27,771)1-الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 
مركز  -الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 

----(17,576)17,576-انوار

مشروع -الیابانCCP-حملة من اجل أطفال فلسطین 
93,295-(1,723)(144,539)239,557-سرطان الثدي

476,068--(310)(177,284)-653,662الوكالة الفرنسیة للتنمیة

7,603---(33,997)41,600-مشروع حمایة األطفال-CA-المساعدات المسیحیة 

---(921)(37,700)38,621-مشروع بناة الغد-CA-المساعدات المسیحیة 

9,260(246)--(1,318)72410,100مشروع التقییم و المتابعة - GIZمؤسسة 

--(13,054)-(37,616)-50,670مشروع الدعم النفسي -فرنسا  - MDMمؤسسة 

1152,039,236(55,704)(104,260)(1,927,532)1,437,6232,688,994المجموع فرعي
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المانحین
رصید بدایة 

اإلضافاتالسنة

مبالغ محررة 
من قیود 
االستعمال

موجودات 
تسویات   ثابتة

فروقات 
   عملة

رصید نھایة 
2016السنة 

1152,039,236(55,704)(104,260)(1,927,532)1,437,6232,688,994السابقةالصفحة-األرصدة 

17,760---(35,294)53,054-جدید-مشروع الدعم النفسي -فرنسا  - MDMمؤسسة 

26,746--(3,307)(81,119)-111,172مشروع الصحة االنجابیة -فرنسا  - MDMمؤسسة 

-1-(53,090)3,18849,901الوالیات المتحدة االمیریكیة-مؤسسة جراحي 

19,539---(11,421)30,960-مشروع االعالم-مؤسسة اوكسفام  

-(20,864)(15,210)-36,074مشروع المرأة-مؤسسة اوكسفام  

57,222--(2,028)(33,637)92,887-روع المراةمش -األمم المتحدة 

--(4,592)-(43,313)-47,905مشروع شباب ضد العنف-مؤسسة كورد اید 

--2,062-(20,761)11,3697,330تقدیم خدمات امنة - ApSمؤسسة 

MAP236,368-(74,564)(45,000)--116,804-مساعدات طبیة للفلسطینیین 

3,874--(1,951)(27,071)32,896-جدید-تقدیم خدمات امنة  - ApSمؤسسة 

-(351)(3,143)(35,382)38,876-تطویر الشباب-روزا لوكسمبرغ 

36,907--(4,591)(32,002)73,500-مؤسسة كافود

88,230--(531)(37,475)-126,236مشروع تعزیز الشباب-ھكس 

--IDRF77,875-(72,474)-(5,401)-المؤسسة الدولیة للتطویر و اإلغاثة 

32,107----32,107-القنصلیة الفرنسیة

91,618-----91,618  لمشروع بناة المستقب-CCFD-اللجنة الفرنسیة الكاثولیكیة 

---(10,961)--10,961الطاقة الشمسیة-میدكو انترناشونال 

490,807(21,214)(7,931)(71,512)(572,813)752,766411,511المجموع فرعي

2,530,043(21,199)(63,635)(175,772)(2,500,345)2,190,3893,100,505المجموع الكلي

575,389�ώϟΎΒϟ�ϭ�ϲϗΎΒϟ�˯ΰΠϟ�ϭ�ΔϴόϤΠϟ�Δτجزء منھم بمبلغ دوالر امریكي),39,4987(یورو 672,271**عقد منجة االتحاد األوروبي بمبلغ  ѧѧѧѧθϧ�κ Ψϳ�ϲϜϳήϣ�έϻϭΩ164,109 دوالر امریكي یخص
Alianza“شریك اخر في المشروع و ھو  Prr la Solidaridod – APS”ل في دفاتر الجمعیة و غیر مدرجة في ھذا البیانات المالیة المدققة.سجو بناء علیھ فان مصروفات الشریك لم ت
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مخصص تعویض نھایة الخدمة)11إیضاح (

:تفاصیل البند

20162015

595,932568,707رصید بدایة السنة

52,83956,074اإلضافات 

(28,849)(17,641)المبالغ المدفوعة خالل السنة

631,130595,932رصید نھایة السنة

االدخارمخصص ) 12إیضاح (

:تفاصیل البند

20162015

--رصید بدایة السنة

-56,129اإلضافات 

-(378)المبالغ المدفوعة خالل السنة

-55,751رصید نھایة السنة

) مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى13إیضاح رقم (

:تفاصیل البند

20162015

-20,035ذمم دائنة

123,697106,153*ضریبة رواتب مستحقة الدفع

69,05439,160ف المستحقةالمصاری

212,786145,313

و كانت الحركة على حساب ضریبة الرواتب مستحقة الدفع خالل السنة كما یلي:*

20162015

106,15388,663رصید بدایة السنة

17,54417,490اإلضافات 

--المبالغ المدفوعة خالل السنة

123,697106,153رصید نھایة السنة
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) مبیعات خدمات و إیرادات أخرى14إیضاح رقم (

:تفاصیل البند

20162015

5,8207,480اشتراكات و رسوم عضویة

59,16946,543إیرادات العیادة و المختبر و األنشطة الریاضیة

5,4332,592رسوم مناقصات

5,15013,498تبرعات مجتمع محلي

8,45511,872أخرى

2,0741,875ایراد فوائد بنكیة

86,10183,860

مقیدة) منح غیر 15إیضاح رقم (

:تفاصیل البند

20162015

-4,291ممولین اخرین

4,291-

) تبرعات عینیة16إیضاح رقم (

:تفاصیل البند

20162015

-2,961ادویة

-GIZ 43,946من مؤسسة  –مصعد لمبنى الجمعیة 

46,907-
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اریف المشاریع) مص17إیضاح رقم (

:تفاصیل البند

المؤسسة 
السویسریة 

-للتطویر 
SDC

االتحاد 
األوروبي 

المساعدات 
-المسیحیة 

CA- مشروع
الشباب

مؤسسة 
التضامن 
الفرنسیة 

الفلسطینیة

-مونینایت 
MCC

میدكو 
-انترناشونال 

مشروع 
سرطان الثدي

حملة من اجل 
أطفال فلسطین 

-CCP
JPF5-الیابان

ن اجل حملة م
أطفال فلسطین 

-CCP
JPF6-الیابان

حملة من اجل 
أطفال فلسطین 

-CCP
-الیابان

مشروع التعلیم

حملة من اجل 
أطفال فلسطین 

-CCP
JPF4-الیابان

حملة من اجل 
أطفال فلسطین 

-CCP
مركز  -الیابان
انوار

الوكالة 
الفرنسیة 

للتنمیة
المجموع

230,33268,38234,6009664,0417,5507,8001,30067,77174,16512,974128,356638,237الرواتب و ملحقاتھا

6,28326,762------15,629---4,850المخیمات الصیفیة والشتویة

1852,2416,991--------4,065500مختبر الكمبیوتر وتكنولوجیا المعلومات

8,39010,318----------1,928األنشطة المكتبیة

7,71116,093-------467--7,915أنشطة الفن التشكیلي

2102,368----------2,158أنشطة المختبر العلمي

4,168-----------4,168الریاضة وااللعاب الداخلیة

4,53515,305----------10,770مھرجانات ومعارض

10210322,846---------22,641أنشطة التراث الشعبي والموسیقي والمسرح

5,91115,013--3,587-------5,515أنشطة الدعم النفسي والرحالت الترفیھیة

8431443,676-43,278--------األنشطة التربویة والتعلیمیة

9,117-------2,977---6,140طفلبرنامج من طفل الي

36,106------5,650--12,12718,329-أنشطة العیادة والعالج الطبیعى

7,149----------7,149-الوقایة من العنف المبني على الجنس

47,824---------47,824--المبادرات الشبابیة

20,104---------7,047-13,057درات القیادیة للشبابتطویر الق

1,538-----------1,538تطویر مھارات األطفال

18,644----------2,70015,944دراسات جدوى و مسح میداني و تحدید احتیاجات

1793,9819,465--------5,125180تصویر و توثیق و منشورات

131,028--84,351--17,365--3,70040019,7125,500مكافات متطوعیین

4,802-156--------4,216430برنامج اإلعالم والحمالت التوعویة

8,871---------3,443-5,428الوعى والتشبیك والمناصرة

22,262----------4,94517,317تطویر مؤسساتي

417,562--315,515-102,02819------مشروع اإلغاثة

51,746--51,746---------مشروع الدعم النفسي

341,191122,429130,9556,93322,64713,200127,1931,319114,636525,77713,680168,0351,587,995المجموع فرعي
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لمساعدات ا
-المسیحیة 

CA- مشروع
حمایة األطفال

المساعدات 
-المسیحیة 

CA- مشروع
بناة الغد

حملة من اجل 
أطفال فلسطین 

-CCP
-الیابان

مشروع 
سرطان الثدي

مؤسسة 
-اوكسفام  
مشروع 
االعالم

مؤسسة 
-اوكسفام  

مشروع المرأة

 GIZمؤسسة 
مشروع -

التقییم و 
المتابعة

مؤسسة 
MDM-

 - فرنسا
مشروع الدعم 

النفسي

مؤسسة 
MDM-
 -فرنسا 

مشروع الدعم 
جدید-النفسي

مؤسسة 
MDM-
 -فرنسا 

مشروع 
الصحة 
االنجابیة

مؤسسة 
-جراحي 
الوالیات 
المتحدة 

االمیریكیة

-األمم المتحدة 
مشروع المراة

روزا 
-لوكسمبرغ 

تطویر الشباب

المجموع

1,587,995السابقةالصفحة-األرصدة 

14,4987,695226,782-14,84712,44839,0475,76910,7951,31828,33926,23765,789الرواتب و ملحقاتھا

1,764----------1,764-المخیمات الصیفیة والشتویة

757----------757-مختبر الكمبیوتر وتكنولوجیا المعلومات

2,545----------2,545-بیةاألنشطة المكت

3,356----------3,356-أنشطة الفن التشكیلي

2,405----------2,405-أنشطة المختبر العلمي

2,318----------1,0711,247الریاضة وااللعاب الداخلیة

7,922---------5,7422,180-مھرجانات ومعارض

441----------441-أنشطة التراث الشعبي والموسیقي والمسرح

97----------8017أنشطة الدعم النفسي والرحالت الترفیھیة

14,485--------4,871-8,0831,531األنشطة التربویة والتعلیمیة

-------------برنامج من طفل الي طفل

76,546--4,6945,124-----66,728--أنشطة العیادة والعالج الطبیعى

14,57526,09845,088-----4,415----الوقایة من العنف المبني على الجنس

4,454-----2,454----2,000-تطویر القدرات القیادیة للشباب

34,162--852--2,980---30,330--مصاریف استشارات

8,832--5,632------1,000-2,200مكافات متطوعیین

12,715---10,636-------2,079برنامج اإلعالم والحمالت التوعویة

522-----------522الوعى والتشبیك والمناصرة

35,156--35,156---------مشروع اإلغاثة

12,900----3,8439,057------مشروع الدعم النفسي

28,88234,253139,28510,64015,2101,31837,61635,29481,11946,76429,07333,7932,081,242المجموع فرعي
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-مؤسسة كورد اید 
مشروع شباب ضد 

العنف

المانیا - ApSمؤسسة 
تقدیم خدمات امنة-

مساعدات طبیة 
-للفلسطینیین 

MAP

 - ApSمؤسسة 
تقدیم -المانیا 

-خدمات امنة 
جدید

مؤسسة كافود
مشروع -ھكس 

تعزیز الشباب
المؤسسة الدولیة للتطویر 

IDRF-و اإلغاثة 

جمعیة مؤسسة 
الثقافة و الفكر 

الحر

المجموع

2,081,242السابقةالصفحة-األرصدة 

119,959-21,23011,97124,20915,8059,99412,15024,600الرواتب و ملحقاتھا

---------المخیمات الصیفیة والشتویة

435685------250مختبر الكمبیوتر وتكنولوجیا المعلومات

---------أنشطة الفن التشكیلي

---------الریاضة وااللعاب الداخلیة

2585,5627,249-----1,429مھرجانات ومعارض

---------أنشطة التراث الشعبي والموسیقي والمسرح

993-19-----974أنشطة الدعم النفسي والرحالت الترفیھیة

41,8166941,885------األنشطة التربویة والتعلیمیة

1,21520,905----18,985-705دة والعالج الطبیعىأنشطة العیا

17,272----5,1861,49210,594-الوقایة من العنف المبني على الجنس

---------مصاریف استشارات

18739,820-81214,394-10,788-13,639المبادرات الشبابیة

7,906--6,3851,521----تطویر القدرات القیادیة للشباب

600--600-----دراسات جدوى و مسح میداني و تحدید احتیاجات

1,81415,974-7,4004,355---2,405مكافات متطوعیین

---------اتحاد ضد العنف الموجھ للمراة

11,159----2,5998,218342-برنامج اإلعالم والحمالت التوعویة

2,154--8421,312----الوعى والتشبیك والمناصرة

---------مصاریف مسح اجتماعي و أبحاث

---------مشروع اإلغاثة

40,63219,75663,69226,74125,43334,33266,6939,282286,561المجموع فرعي

2,367,803المجموع الكلي
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) مصاریف إداریة وعمومیة18یضاح (إ

:تفاصیل البند

المساعدات 
-المسیحیة 

CA-
مشروع بناة 

الغد

المساعدات 
-المسیحیة 

CA- مشروع
حمایة األطفال

المساعدات 
-المسیحیة 

CA- مشروع
الشباب

المؤسسة 
السویسریة 

SDC-للتطویر 
-األمم المتحدة 
االتحاد األوروبي مشروع المراة

-رد اید مؤسسة كو
مشروع شباب ضد 

العنف

الوكالة 
الفرنسیة 

مؤسسة كافودللتنمیة

حملة من اجل 
أطفال فلسطین 

-CCP
-الیابان

مشروع التعلیم

حملة من اجل 
-أطفال فلسطین 

CCPالیابان-
مركز نوار

حملة من اجل 
-أطفال فلسطین 

CCPالیابان-
مشروع سرطان 

المجموعالثدي

15,300-8061,058472-5614811,3101,9661,1995,4302,017مواصالت 

2216,319--643--3841,1431,2991,2531,376-قرطاسیة 

939--315---53-400--171اعالنات ومطبوعات 

719912,445-----1,317-318-ضیافة 

1583176,453----1,843-2,457-816862صیانة 

3,8471306191,34317,347-3,081664-1,0563813,8342,392اتصاالت 

1,42365635322437019,215-1385834,0524,6002,1124,704كھرباء ومیاه 

7,224------5,042-1,891--291مصاریف سیارات 

521-------521---م . تأمینات 

15,381----7,818-515-5,000-482,000م . أتعاب 

1,2922,89610,828--8-5,089-1,088-349106م .أخري 

6173,048412164,670---560--17محروقات 

-----------مكافات للعاملین 

3,4475,11510,33923,4914,56427,1332,6819,2496,5694,9043,8965,254106,642المجموع فرعي
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مؤسسة 
-اوكسفام  
مشروع 
االعالم

مؤسسة 
-جراحي 
الوالیات 
المتحدة 

االمیریكیة

مؤسسة 
التضامن 
الفرنسیة 

الفلسطینیة

روزا 
-لوكسمبرغ 

تطویر 
الشباب

مساعدات 
طبیة 

-للفلسطینیین 
MAP

 ApSمؤسسة 
-نیا الما-

تقدیم خدمات 
امنة 

-ھكس 
مشروع 

تعزیز الشباب

المؤسسة 
الدولیة 

للتطویر و 
-اإلغاثة 
IDRF

 ApSمؤسسة 
-المانیا -

تقدیم خدمات 
جدید-امنة 

-مونینایت 
MCC

جمعیة 
مؤسسة الثقافة 

المجموعو الفكر الحر

106,642السابقةالصفحة-األرصدة 

3,422---548--2,218--532124مواصالت 

2,070----398-1781,494---قرطاسیة 

424---------424-اعالنات ومطبوعات 

350---------165185ضیافة 

2472,263--1,832-----184-صیانة 

8,075---1,3053,105-783,417-7991اتصاالت 

5,496--3,74373468644289----كھرباء ومیاه 

754----754------مصاریف سیارات 

1,700---------1,700-م . أتعاب 

6323,503-7041----52,7496م .أخري 

3,019-364-182-271-1,333-869-محروقات 

------------مكافات للعاملین 

------------خسائر اتالف أصول

7816,32661,58910,8721,0053,1435,78133036487931,076المجموع فرعي

137,718المجموع الكلي
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) معامالت أطراف ذات عالقة19إیضاح (

ϣ�ΖϤΗ�ϲΘϟ�ΕΎϴϠϤόϟ�ΪϨΒϟ�άϫ�ϞΜϤϳ�ϭ�ΎϬϴϠϋ�ϥϭήτ ϴѧѧδϳ�ΕΎϬΟ�Δϳϭ�ΎϴϠόϟ�ΓέΩϹϭ�ΓέΩϹ�β ϠΠϣ�˯Ύѧѧπ ϋ��ϦϤѧѧπ ΘΗ�ϲΘϟϭ�Δϗϼϋ�ΕΫ�ϑ ήρ�ϊ
لھم القدرة على التأثیر بھا.

فیما یلي األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات العالقة:

20162015
بیان المركز المالي

198,420186,019مخصص تعویض نھایة الخدمة

بیان النشاطات
151,272144,308رواتب و منافع اإلدارة العلیا



الجداول التالیة ال تعتبر جزء من البیانات المالیة المدققة
جمعیة مؤسسة الثقافة و الفكر الحرل

2016كانون اول 31للسنة المنتھیة في 



المحدودة، الطابق السابع، برج عمار، االرسال، البیرة، فلسطینفلسطینكوبرزھاوسووتررایسب
972+ھاتف:  (0) 2 242 972+, فاكس: 0230 (0) 2 242 0231,www.pwc.com/middle-east

972بدال من  970تصال من الدول العربیة إضغطمالحظة: لإل

المحترمین لجمعیة مؤسسة الثقافة و الفكر الحر عضاء مجلس االدارةا السادة إلى

، قد تم بشكل أساسي ألغراض ابداء الراي حول البیانات 2016كانون اول  31في  جمعیة مؤسسة الثقافة و الفكر الحران تدقیقنا للبیانات المالیة ل
 1كما ھو مبین في الصفحات التالیة من ( 2016كانون اول  31جدول مقارنة الموازنة المعدلة بالنفقات الفعلیة للسنة المنتھیة في  نة ككل. االمالی
ل كانون او 31كما في  جمعیة) ھي ألغراض تحلیلیة فقط و ال تعتبر ضروریة لتظھر بعدالة، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي لل4الى 

النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، و علیھ فأننا ال نبدي رایا حولھا. او نتائج نشاطھ و تدفقاتھ 2016

برایس ووتر ھاوس كوبرز فلسطین المحدودة
2017 ایار 10

نرام هللا، فلسطی



جمعیة مؤسسة الثقافة و الفكر الحر
2016قارنة الموازنة بالمصروف الفعلي لسنة جدول م

البیانات المالیة ادناه لیست جزء من تقریر مدقق الحسابات – 2016) مقارنة الموازنة بالمصروف الفعلي لسنة 1ملحق (
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

1

البنودالرقم
الموازنة المراجعة 

$
المصاریف 

الفروقات $قة$المحق
الرواتب1

(8,328)950,820959,148الرواتب و االجور1.1
12,00010,9921,009التامین الصحي و تأمین اصابات العمل1.2
16,84014,8402,000مكافات للعاملین1.3

(5,319)979,660984,979اجمالي فرعي
المصاریف التشغیلیة2

2.1

تعزیز دور الثقافة و الفكر الحر و استمراریتھا  
كمنظمة حقوق إنسان  لتیسیر التغییر االیجابي 

31,50010,25721,243بقیادة المجتمع

2.1.1
: تمت تقویة دور و استمراریة الثقافة  1النتیجة 

19,5007,55711,943و الفكر الحر كمنظمة حقوق إنسان
---االجتماع السنوي للممولین2.1.1.1

2.1.1.2
عام على انشاء جمعیة الثقافة و الفكر  25مؤتمر 

7,0007,000الحر
8,0004,9453,055بناء القدرات2.1.1.3
4,5002,6121,888اللقاء السنوي2.1.1.4

2.1.2
:  تمت تقویة االستدامة المالیة للثقافة 2النتیجة 

12,0002,7009,300و الفكر الحر 
مشاریع مدرة للدخل2.1.2.1

12,0002,7009,300دراسة الجدوى االقتصادیة2.1.2.1.1
---مشاریع مدرة للدخل2.1.2.1.2

2.2

: تمكین األطفال، الشباب و 2الھدف االستراتیجي 
لیتخذوا دور  -بما فیھم ذوي االعاقة  -النساء 

1,375,2041,284,62990,575یر في مجتمعاتھم  وكالء التغی

2.2.1

: تم تمكین البنات و األوالد (في الفئة 2.1نتیجة  
بما فیھم ذوي  -سنة)  16 - 6العمریة من 

من خالل األنشطة التعلیمیة، الثقافیة و  -االعاقة 
261,085224,96236,123النفسیة و التوعیة بحقوق اإلنسان

(38)1,5001,538أنشطة تنمیة مھارات االطفال  2.2.1.1

(4)5,0005,004أنشطة الموسیقى و الفلكلور  2.2.1.2

(800)8,5009,300أنشطة المسرح و المعارض و االنشطة الثقافیة  2.2.1.3

2.2.1.4Lوحدة المكتبة و و الكتابة االبداعیة و الرادیو و
المصادر

11,70011,807(107)

(103)5,0005,103التصویر  2.2.1.5

(745)16,05616,801الفن و االشغال الیدویة  2.2.1.6

8,8006,4862,314الریاضة و االلعاب الداخلیة 2.2.1.7

8,5008,43367أنشطة الكمبیوتر و تكنولوجیا المعلومات  2.2.1.8

(183)4,0004,183مختبر الكمبیوتر  2.2.1.9

130,576100,04630,530البرامج التعلیمیة  2.2.1.10

15,45313,4721,981االنشطة الترفیھیة شاملة الرحالت  2.2.1.11

11,3309,1172,213من طفل الى طفل  2.2.1.12

2.2.1.13s29,67028,5261,144تویةالمخیمات الصیفیة و الش

(146)5,0005,146األیام المفتوحة و االحداث الخاصة2.2.1.14
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2.2.2

: تم تمكین الشباب من االناث و 2.2نتیجة  
 صناع لیصبحوا -بما فیھم ذوي االعاقة  -الذكور 

(10,576)278,400288,976تغییر فاعلین في مجتمعاتھم 
-دراسة المسح للشباب2.2.2.1
15,041تخالت لتنمیة قدرات الشباب2.2.2.2
87,644المبادرات الشبابیة2.2.2.3
مكافات المتطوعین2.2.2.4
13,053اصةالمھرجانات و االحداث الخ2.2.2.5
17,423تصویر و معارض و رادیو بقیادة الشباب2.2.2.6

2.2.3

: تم تحسین الحالة الجسدیة و 2.3نتیجة  
ن ذوات بما فیھ -النفسیة للنساء و الفتیات 

باالضافة إلى تحسین معرفتھن بحقوقھن  -االعاقة
و بخاصة الالتي تعرضن سبقا أو معرضات 

273,729253,30820,421للعنف المبني على النوع االجتماعي

العیادة وخدمات الصحة االنجابیة   2.2.3.1
156,170130,40325,767 االستشارات و االنشطة المیدانیة (القانون, الدعم   2.2.3.2

36,005النفسي, استشارات الرجل)
34,162

1,843 مناھضة العنف ضد المرأة و تعزیز مشاركة   2.2.3.3
59,751المرأة و القیادة

65,033
(5,282) اجتماعات التوعیة المجتمعیة وورش العمل و  2.2.3.4

21,803االنشطة الترفیھیة
23,710

(1,907)

2.2.4
: تم تعزیز صمود المجتمعات في  4نتیجة 

561,990517,38344,607االزمات 

88,50564,66523,840برنامج الدعم النفسي  2.2.4.1

473,485452,71820,767الطوارئ و االغاثة العاجلة2.2.4.2

2.3

: تمكین "وكالء 3الھدف االستراتیجي رقم   
التغییر" في المجتمع و المجتمع المدني للعمل 

على قضایا العدالة االجتماعیة و حقوق اإلنسان 
71,65336,38335,270في مجتمعاتھم

2.3.1

: أخذت المؤسسات المجتمعیة 3.1نتیجة  
ل القاعدیة دورا قیادیا في حشد الناس ألج

(1,144)15,40016,544الترویج لحقوق المرأة و حقوق ذوي اإلعاقة

2.3.1.1
المسح المیداني و تحدید االحتیاجات و ورق  

(1,144)15,40016,544الحقائق و الدراسات

---االعالم و الرادیو و انتاج االفالم مطبوعات و   2.3.1.2

2.3.2

: تم تمكین و تجنید وكالء التغییر 3.2نتیجة 
المجتمعیین (سواء قادة مجتمعیین، قادة شباب أو 
أفراد ذوي قضایا مشتركة) في مجتمعاتھم للعمل 

حقوق المرأة و حقوق األشخاص  على قضایا
56,25319,83936,414ذوي االعاقة

2.3.2.1
بناء القدرات للمؤسسات القاعدیة و اعضاء من   

31,51517,31714,198المجتمع المحلي

11,55052211,028مجتمعیةالتوعیة ال  2.3.2.2

13,1882,00011,188التوعیة و تنمیة المھارات   2.3.2.3

2.4

: زیادة الوعي و 4الھدف االستراتیجي رقم  
المرأة خاصة حقوق  –االعتراف بحقوق اإلنسان 

على مستوى  -و حقوق األشخاص ذوي االعاقة
81,45852,84728,611المجتمع، محركو الرأي العام و صناع القرار

2.4.1
: تمت زیادة الوعي واالعتراف بحقوق 4.1نتیجة 

29,2759,83419,441خاصة حقوق المرأة و حقوق  -اإلنسان 
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ستوى المجتمع على م -األشخاص ذوي االعاقة
في خانیونس و غزة

2.4.1
حمالت المناصرة بقیادة االطفال و الشباب و 

25,2756,86918,406المؤسسات القاعدیة

4,0002,9651,035ورش و اجتماعات عامة2.4.2

2.4.2

:  تمت زیادة الوعي واالعتراف 4.2نتیجة 
خاصة حقوق المرأة و حقوق  -بحقوق اإلنسان 

على مستوى صناع  -األشخاص ذوي االعاقة
القرار في غزة و على مستوى األراضي 

(156)4,0004,156الفلسطینیة ككل

2.4.2.1
ورشات عمل و اجتماعات على مستوى صناع 

(156)4,0004,156القرار

2.4.3

:  تمت زیادة الوعي واالعتراف 4.3نتیجة 
خاصة حقوق المرأة و حقوق  -بحقوق اإلنسان 

على مستوى محركي  -ةاألشخاص ذوي االعاق
الرأي العام  في غزة و على مستوى األراضي 

(352)18,51018,862الفلسطینیة ككل

---تدریب و اجتماعات الصحفیین2.4.3.1

10,0009,629.00371تاج افالمان2.4.3.3

(723)8,5109,233الدعایة و التوثیق2.4.3.4

2.4.4

:  تمت زیادة الوعي واالعتراف 4.4نتیجة 
خاصة حقوق المرأة و حقوق  -بحقوق اإلنسان 

على المستوى االقلیمي  -شخاص ذوي االعاقةاأل
29,67319,9959,678و الدولي

29,67319,9959,678المشاراكات المحلیة و الدولیة2.4.4.2

1,559,8151,384,115175,700اجمالي فرعي
األصول3

االنشاءات3.1

50,00024,62725,373مباني3.1.1

12,000-12,000تجدید و صیانة المباني القائمة3.1.2

(613)72,00072,613الطاقة الشمسیة3.1.3

11,200-11,200تسھیالت الوصول الى االماكن3.1.4

التجھیزات3.2

4,6752,7851,890األثاث3.2.1

(1,601)75,89677,497التجھیزات و االدوات3.2.2

225,771177,52248,249اجمالي فرعي

المصاریف االداریة4

19,26218,943319المواصالت4.1

10,5838,1682,415القرطاسیة4.2

1,5161,45462الدعایة و االعالن4.3

3,3003,021279ضیافة4.4
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(1,641)8,1019,742غیارصیانة و قطع 4.5

(2,352)21,66224,014االتصاالت و االنترنت4.6

25,20924,341868الخدمات4.7

(2,530)13,13715,667مصاریف سیارات4.8

1,200521679تامین ضد الحریق و السرقة4.9

3,3005632,737الترجمة4.10

---التقییم4.11

(1,807)12,95914,766مصاریف متنوعة4.12

18,60016,5182,082اتعاب المحامي و مدقق الحسابات و أتعاب اخرى4.13

ربح أو خسارة العمالت4.14
--

138,829137,7181,111اجمالي فرعي

2,904,0752,684,335219,740*الي العامماالج

ي المصاریف في ھذا الجدول یعود الى األصول الثابتة التي تم ادراجھا في الجدول الفرق بین مبلغ اجمالي المصاریف في البیانات المالیة المدققة و اجمل*
أعاله ضمن المصاریف في حین انھ تم عرضھا في البیانات المالیة المدققة ضمن "ممتلكات ، عقارات و معدات"




