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 المستقل مدققالتقرير 
 
 

 دارة المحترميناإلأعضاء مجلس / السادة
 جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر     

 فلسطين –خانيونس 
 

 بيان المركز الماليوالمكونة من  (الجمعية) لجمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحرلقد دققنا البيانات المالية المرفقة 
التدفقات النقدية للسنة وبيان  األصولالتغيرات في صافي وبيان  األنشطةن وبيا 2112ديسمبر  11كما في 

 .األخرى يةاإليضاحالمالحظات للسياسات المحاسبية الهامة و المنتهية بذلك التاريخ وملخصا  
 
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
  

المالية،  لتقاريرإلعداد اا للمعايير الدولية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه البيانات المالية وفق
لة عرض تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدا: وتشتمل هذه المسؤولية على
خطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق سياسات بيانات مالية خالية من األ

 . ل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمةمحاسبية مالئمة، وعم
 

 
 مسؤولية المدقق

 
لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية . إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات المالية استنادا إلى تدقيقنا لها

خطط وننفذ التدقيق بغرض إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وان ن.  للتدقيق
 .التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من االخطاء الجوهرية

 
إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في 

ما في ذلك تقدير مخاطر وجود اخطاء جوهرية في تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدقق ب. البيانات المالية
 .البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ

 
جراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض إخاطر يأخذ المدقق بعين االعتبار عند تقدير تلك الم

ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء البيانات المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق المالئمة في 
رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة ، كما يشمل التدقيق تقييما لمدى مالءمة السياسات المحاسبية 

لعرض البيانات  عاما   المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة و كذلك تقييما  
 .المالية

 

 
 .ا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينافي اعتقادن 
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 الرأي
 

لجمعية مؤسسة الثقافة والفكر برأينا أن البيانات المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي 
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية  وأدائها المالي 2112ديسمبر  11كما في  الحر

 .الماليةإلعداد التقارير
 

ة داخلياة فعاال وتمساك ساجالت محاسابية حساب ثقافة الفكر الحر لديها نظاام رقاباجمعية مؤسسة ال باإلضافة فإن
 .التزمت باالتفاقيات المبرمة مع الممولين كما أنهااألصول والبيانات المالية المرفقة تتوافق مع هذه السجالت، 

 
 

                                         الدولية عن طالل أبو غزاله وشركاه
 
 

 

 

 
 زهير كامل الناظر

 141/81ترخيص 
 2111 أبريل 4غزة في 
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 جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
 فلسطين – خانيونس

 2132ديسمبر  13كما في  المالي بيان المركز

 
 (دوالر أمريكي: العملة)

 

 ديسمبر 13   

 2133  2132  اإليضاحات األصول

      المتداولة األصول

 111,178  229,520  1 النقد لدى البنوك

 149,230  171,486  4 ذمم مدينة ودفعات مقدمة

 248,564  1,659,682  5 مانحين تعاقدية  ذمم

 508,972  2,060,688   المتداولة األصولمجموع 

      غير المتداولة األصول

 441,748  798,193  6 ودائع لدى البنوك مخصصة لمنافع الموظفين

 783,566  772,326  7  بالصافي معداتآالت وممتلكات و

 81,387  75,024  8 خصصةحق انتفاع من أرض م

 1,306,701  1,645,543   غير المتداولة األصولمجموع 

 1,815,673  3,706,231   األصولمجموع 

      وصافي األصول االلتزامات

      االلتزامات

      المتداولة االلتزامات

 47,695  248,086  9 ذمم دائنة ومستحقات

 252,008  1,699,245  5 إيرادات مؤجلة

 299,703  1,947,331   المتداولة االلتزاماتمجموع 

      غير المتداولة االلتزامات

 480,697  576,655  31 نهاية الخدمةمكافأة مخصص 

 467,683  537,151  33 مخصص ادخار الموظفين

 948,380  1,113,806   غير المتداولة االلتزاماتجموع م

 1,248,083  3,061,137   االلتزاماتمجموع 

      األصولصافي 

(363,292)  (202,256)   "ةمقيدغير " األصولصافي   

 864,953  847,350   وآالت ومعداتاستثمارات في ممتلكات 

 567,590  645,094   (ج)بيان  – األصولمجموع صافي 

 1,815,673  3,706,231   وصافي األصول االلتزاماتمجموع 

 
 
 هذه البيانات الماليةأساسيا من  اإن االيضاحات المرفقة تعتبر جزء

 
 
 
 
 

 

 (أ)بيان 
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 جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
 فلسطين – خانيونس

 2132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  األنشطةبيان 

 
 (دوالر أمريكي: العملة)

 

 ديسمبر 13   

   2132  2133 

 المجموع  المجموع  ةغير مقيد  ةمقيد  اإليضاحات 

          اإليرادات والمنح

 1,257,753  1,592,681  24,707  1,567,974  32 إيرادات محققة من المنح

 73,948  85,973  85,973  -  31 إيرادات األنشطة المحلية

 69,293  9,815  9,815  -   فروق عمالت
          

 1,400,994  1,688,469  120,495  1,567,974   مجموع اإليرادات والمنح

          

          المصروفات 

 831,918  878,347  13,277  865,070   المرتبات وملحقاتها

 409,418  566,923  16,903  550,020   األنشطة

 52,243  81,155  3,207  77,948   إداريةمصروفات 

 34  1,493,038  33,387  1,526,425  1,293,579 

 76,272  78,177  78,177  -  7 إستهالك السنة

 6,363  6,363  6,363  -  8 إطفاء حق انتفاع من أرض مخصصة

 1,376,214  1,610,965  117,927  1,493,038   مجموع المصروفات

 24,780  77,504  2,568  74,936   صافي الموجودات للسنة قبل تسويات سنوات سابقة

 (178,001)  -  -  -   تسويات سنوات سابقة

 (153,221)  77,504  2,568  74,936   (ج)بيان  –صافي األصول للسنة 

 

 
 

 

 هذه البيانات المالية أساسيا من  اإن االيضاحات المرفقة تعتبر جزء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (ب)بيان 
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 جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
 فلسطين – سخانيون

 2132ديسمبر  13ية في للسنة المنته األصولبيان التغيرات في صافي 

 
 (دوالر أمريكي: العملة)

 

  ةغير مقيد  ةمقيد 
استثمار في 

ممتلكات وآالت 
 ومعدات

 
 خزونم

وأصول 
 أخرى

 المجموع 

          

 567,590  -  864,953  (297,363)  - 2112يناير  1

 77,504  -  -  2,568  74,936 (ب)بيان  –صافي األصول للسنة 

 -  -  66,937  -  (66,937) ات واآلالت والمعداتإضافات للممتلك

 -  -  (84,540)  84,540  - استهالك وإطفاء السنة

 -  5,134  -  (5,134)  -   مخزون

 -  7,999  -  -  (7,999) دفعات وتسويات

 645,094  13,133  847,350  (215,389)  - (أ)بيان  – 2132ديسمبر  13

          

 720,811  3,240  929,783  (212,212)  - 2011يناير  1

(599,621)  51,352 (ب)بيان  –صافي األصول للسنة    -  -  (153,221) 

(51,352) إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات   (3,063)   17,805  -  - 

 -  -  (82,635)  82,635  - استهالك وإطفاء السنة

 -  (3,240)  -  3,240  - تسويات

(363,292)  - (أ)بيان  – 2133ديسمبر  13   864,953  -  567,590 

 
 
 

 هذه البيانات المالية أساسيا من  اإن االيضاحات المرفقة تعتبر جزء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 (ج)بيان 
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 جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر
 فلسطين – خانيونس

 2132سمبر دي 13للسنة المنتهية في بيان التدفقات النقدية  

 
 (دوالر أمريكي: العملة)

 ديسمبر 13 

 2132  2133 

    التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من 

 24,780  77,504 قبل تسويات سنوات سابقة  للسنة األصولصافي 

 العملياتللسنة مع صافي التدفقات النقدية من  األصولصافي  لمطابقةتعديالت 
 التشغيلية

   

 76,272  78,177 اإلستهالك

 6,363  6,363 إطفاء حق االنتفاع من األرض المخصصة

 38,763  165,426 مخصصات منافع الموظفينالتغير في 

 18,417  (22,256) التغير في الذمم المدينة والدفعات المقدمة

 449,872  (1,411,118) المانحين التعاقدية ذممالتغير في 

 (39,265)  200,391 حقاتالذمم الدائنة والمستالتغير في 

 (227,368)  1,447,237 التغير في اإليرادات المؤجلة

    

 347,834  541,724 األنشطة التشغيليةالناتجة من  صافي التدفقات النقدية

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (17,805)  (66,937) معداتاآلالت والممتلكات ولل إضافات

 (17,805)  (66,937) األنشطة االستثمارية( المستخدمة في)ة النقدي اتالتدفقصافي 

    

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (178,001)  - تسويات سنوات سابقة

 (178,001)  - التمويليةاألنشطة ( المستخدمة في)ة النقدي اتصافي التدفق

 152,028  474,787 السنةخالل الناتجة  صافي التدفقات النقدية

 400,898  552,926 بداية السنة كما فيالنقد والنقد المعادل 

 552,926  1,027,713 (36)إيضاح  –في نهاية السنة كما النقد والنقد المعادل 

 
 
 

 هذه البيانات المالية أساسيا من  اإن االيضاحات المرفقة تعتبر جزء
 

 
 

 
 

 

 

 (د)بيان 
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 ر الحرجمعية مؤسسة الثقافة والفك
 فلسطين -خانيونس 

 إيضاحات حول البيانات المالية

 
 (دوالر أمريكي: العملة) 

 

 معلومات عامة .1

 

كمنظمة أهلية مستقلة قائمة على المعرفة  تلعب دورا قياديا في تطوير  1881تأسست جمعية الثقافة والفكر الحر في العام 

ال والشباب والمرأة في المحافظات الوسطى والجنوبية من قطاع المجتمع المدني الفلسطيني القائم على تطوير حقوق األطف
. جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة تنموية و فريادة مان نوعهاا مان حياب ارتباطهاا بالقاعادة  والتوجاه الشاعبي . غزة

حار وديمومتهاا نبعات إن استمرارية جمعية الثقافة والفكار ال. تشارك الفئات المستهدفة في تخطيط وتنفيذ النشاطات والدعم
 .من كونها جمعية خالقة ومبتكرة 

 بيئة عمل الجمعية 
تعمل الجمعياة فاي منطقاة تقاع تحات وطاال االحاتالل واالنقساام السياساي ومعادالت فقار عالياة باإلضاافة إلاى كال التبعاات 

وتقييد حرياة الحركاة وعازل  باإلضافة لذلك، فان الفقر واإلغالق. االجتماعية التي تفرزها هذه األشياء على المجتمع كافة
قطاع غزة وخصوصا المنطقة الجنوبية قاد جعال غازة  تعااني مان مشااكل اقتصاادية حاادة مماا أدى إلاى وضاع اجتمااعي 
وثقافي جديد ساهم في بروز التيار المحافظ وتراجع المشااركة المجتمعياة وظهاور مشااكل اجتماعياة داخلياة جديادة، وهاذا 

 .  بات في التنبؤ  بالتطور في هذا السياق وكذلك تنفيذ العمليات التي تم تخطيطهاالوضع السال أدى إلى ظهور صعو

 الرؤية
تطمح جمعية الثقافة والفكر الحر بأن تكون منظمة رائدة مساهمة في المجتمع المدني تعمل من اجل بناء مجتمع  فلسطيني 

 . ينعم فيه كل مواطن فلسطيني بالحرية والمساواة وحقوق اإلنسان

 سالةالر 
تعماال جمعيااة الثقافااة والفكاار الحاار علااى تطااوير مجتمااع ماادني قااائم علااى تعزيااز حقااوق األطفااال والشااباب والماارأة فااي 
المحافظات الوسطى والجنوبية من قطاع غازة مان خاالل تعبئاة المجتماع المحلاي وتنمياة الطفال وتمكاين وإشاراك الشاباب 

 .ومبادرات الدفاع والتأييد

 األهداف اإلستراتيجية
 :شاطات جمعية الثقافة والفكر الحرهداف اإلستراتيجية التالية توجه جميع ناأل -

 .تحسين جودة الخدمات التي تقدمها جمعية الثقافة والفكر الحر -
 .تطوير وتعزيز قدرات ومواهب األطفال المحرومين والمراهقين والنساء والشباب والفئات األخرى -
 .يا المتعلقة بالعدالة بين الجنسينتمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها في القضا -
 .تمكين وإشراك الشباب في نشاطات المجتمع المدني -
 .توعية المجتمع المحلي بقضايا واحتياجات وحقوق األطفال والمراهقين والشباب والفئات األخرى/ زيادة حس  -

 
 
  السياسات المحاسبيةأهم  .3

 
 اإلطار العام إلعداد البيانات المالية 2.3

 .ذه البيانات المالية وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعداد ه
 

 أسس إعداد البيانات المالية 2.2
 .وأساس االستحقاق المحاسبي ريقة التكلفة التاريخيةتم إعداد البيانات المالية استنادا إلى ط

 
 محاسبة المنح 2.1

للقياود المفروضاة علاى المانح مان قبال المماولين، وعلياه ياتم المصاروفات وفقاا  و ، اإلياراداتاألصوليتم تصنيف صافي 
 :إلى األصولتصنيف صافي 

  نظارا  لعادم وجاود أياة قياود مفروضاة مان قبال  االساتخدامهكامل الحرية  للجمعيةحيب أن ": ةغير مقيد" أصولصافي
 .الممولين

  ماولين تنتهاي بمارور الوقات أو د بضاوابط موضاوعة مان قبال الميكون مقيا احيب أن استخدامه": ةمقيد" أصولصافي
 .الجمعية بمتطلبات الممولين بوفاء

 
 

 

 



 

1 

 

 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 2.4
يااتم االعتااراف مباادئيا بالممتلكااات واآلالت و المعاادات المحااتفظ بهااا لالسااتخدام خااالل عمليااة اإلنتاااج أو تزويااد البضااائع أو 

لشراء مضافا إليه أي تكاليف أخارى تام تحميلهاا علاى نقال المعادات التي تمثل سعر ا ةالخدمات أو ألغراض إدارية بالتكلف
 . إلى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها اإلدارة

طروحاا منهاا االساتهالك المعدات في بيان المركز المالي بالتكلفة مواآلالت و تيتم تسجيل الممتلكا ،بعد االعتراف المبدئي
سنة فاي بياان بنفقات االستهالك في كل  فيتم االعترا. ي انخفاض متراكم في القيمة، أما األراضي فال تستهلكأالمتراكم و
 . األنشطة

 ةالمنافع االقتصادية المساتقبلية المتوقعا الجمعيةستهلك اس القسط الثابت والذي يتوقع أن تساالستهالك على أيتم احتساب و
 .خالل العمر اإلنتاجي له لهذا األصل

  %.25و% 4سنوية تتراوح ما بين  بوفقا  لنسيتم احتساب االستهالك  
 

 االعتراف باإليرادات والمصروفات 2.5

  وفاي المقابال ياتم اثباات قيماة العقاد ( أصاول)كاذمم ماانحين تعاقدياة عند توقيع العقد مع الممول يتم إثباات قيماة العقاد
 (.التزامات)كمساهمات مقيدة 

  التي تام صارفها  المصروفاتدوب الصرف بما يتناسب مع شروط الممول يتم اثبات قيمة عند حمع مرور الوقت أو
 .األنشطةكإيرادات محققة في بيان كمصروفات و

 
 المخصصات 2.6

ناتجاة عاان أحاداب ساابقة، ومان المحتماال تساوية هاذه االلتزامااات ( قانونياة او إنشاائية)المخصصاات هاي التزاماات حاليااة 
وتمثال القيماة المعتارف بهاا كمخصاص أفضال قيماة محتملاة والزماة مان النفقاات . بطريقة موثوقاةوتقدير قيمها المحتملة 

لتساوية التازام بتااريخ  الجمعياةلتسوية االلتزام الحالي في تاريخ الميزانية العمومية، أي القيمة التي من المرجح أن تادفعها 
 .الميزانية العمومية أو تحويله إلى طرف ثالب

 إذا كااان ماان غياار المحتماال حصااول تاادفقات نقديااة. بيااان مركااز ماااليصااات وتعااديلها فااي تاااريخ كاال يااتم مراجعااة المخص
م عكس المخصص ويساجل كادخل، وتساتخدم المخصصاات فقاط لانفس األغاراض خارجية وذلك لتسوية المخصصات، يت

 .ي تم االعتراف بها باألساستال
 :2112ديسمبر  11بتكوين المخصصات األتية في  الجمعية تقام

 س راتب شهر كامل عن كال سانة خدماة يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة على أسا: مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 .وفقا  آلخر مرتب تقاضاه الموظف حسب قانون العمل الفلسطيني

 من رواتب الماوظفين % 5بتكوين مخصص ادخار للعاملين وذلك باستقطاع  الجمعية تقوم: مخصص ادخار العاملين

 .بنفس النسبة الجمعيةساهم وتالدائمين 

 
 العمالت األجنبية 2.7

. وهي الادوالر األمريكاي الجمعيةعمل البيئة االقتصادية األساسية حيب تالمالية بالعملة التي تستخدمها  تيتم عرض البيانا
حساب  ر األمريكايإلاى الادوال تحاول التعاامالت التاي تاتم بعماالت أخارى غيار العملاة الرئيساية عند إعداد البيانات المالية

يتم تحويل البنود النقدية المسجلة ، و في تاريخ كل بيان للمركز المالي. أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوب التعامالت
أماا البناود غيار النقدياة  الادوالر األمريكاي حساب أساعار الصارف الساائدة فاي تااريخ المركاز الماالي،بعمالت أجنبية إلاى 

التاريخيااة بعمااالت أجنبيااة فيااتم تحويلهااا باسااتخدام أسااعار الصاارف السااائده فااي تاااريخ حاادوب المقاسااة بطريقااة التكلفااة 
 .  التعامالت

أو تحويل بناود نقدياة كانات قاد اساتخدمت أساعار لناتجة من تسوية البنود النقدية أسعار الصرف ا تاالعتراف بفروقا يتمو
أو فااي بيانااات ماليااة سااابقة فااي بيااان ، الساانةخااالل صاارف تختلااف عاان تلااك التااي اسااتخدمت عنااد االعتااراف المباادئي بهااا 

 . األنشطة
 

 األنشطة 2.8
 .تشمل األنشطة جميع المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية باإلضافة إلى مشروع بناء القدرات ومشروع الطوارئ

 
 النقد والنقد المعادل 2.9

واالسااتثمارات عاليااة  ،ن النقااد المعااادل قصااير األجاالعنادما يكااو الطلاابودائااع تحاات تشامل النقديااة النقااد فااي الصااندوق وال
 . التي تكون عرضة لنسبة قليلة من المخاطر الناتجة من تغيرات القيمةو السيولة الجاهزة للتحويل إلى نقد
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 لدى البنوكالنقد  .2

 ديسمبر  13 

 2132  2133 

    بنك فلسطين المحدود

دوالر  -   19,785  45,264 حساب رقم  52390-0

دوالر  -   173  1,273 حساب رقم 52390-3 

دوالر  -   (222)  29,223 حساب رقم 52390-4 

دوالر  -   1  1 حساب رقم 52390-5 

دوالر  -  (1,141)  7 حساب رقم 52390-7  

دوالر  -  (385)  23 حساب رقم 52390-9  

دوالر  -  (975)  18,324 حساب رقم 52390-6  

دوالر  -   1,092  5 حساب رقم 52390-50 

دوالر  -  1,125  3 حساب رقم 57189  

شيكل  -   564  2,460 حساب رقم 52390-0 

شيكل  -  57  (616) حساب رقم 52390-3   

شيكل  -  (1,922)  1,278 حساب رقم 52390-9   

شيكل  -  2,180  3,708 حساب رقم 57189  

يورو  -  1  1 حساب رقم 52390-4  

يورو  -    82,245  111,694 حساب رقم 52390-0 

يورو  -  -  16,872 حساب رقم 52390-2 

 102,578  229,520 المحدود مجموع النقد لدى بنك فلسطين

    

    البنك العقاري المصري العربي

دوالر -  3,643  - حساب رقم 305555   

دوالر -  4,957  - حساب رقم 305554   

 8,600  - لعقاري المصري العربيمجموع النقد لدى البنك ا

 111,178  229,520 (أ)بيان  –المجموع 

 

 ذمم مدينة ودفعات مقدمة .4

 ديسمبر  13 

 2132  2133 

 61,606  36,230 ذمم موظفين

 79,102  39,691 برنامج غزة لإلقراض النسائي

 7,847  1,521 المخزون

 -  3,663 دفعات مقدمة للموردين

 675  - مصروفات مدفوعة مقدما  

 149,230  171,486 (أ)بيان  –المجموع 
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 إيرادات المؤجلة/ذمم مانحين تعاقدية .5
 ديسمبر 21 

 3113 3111 

ذمم مانحين  
 تعاقدية

 الصافي إيرادات مؤجلة
ذمم مانحين 

 تعاقدية
إيرادات 
 مؤجلة

 الصافي

       

 Christian Aid 26,298 (27,134) (836) 95,875 (66,600) 29,275 –كريستيان أيد 

 UNFPA 7,358 - 7,358 (111) - (111) -صندوق األمم المتحدة السكان 

 SDC 954,250 (1,019,255) (65,005) 36,200 - 36,200 - الوكالة السويسرية للتنمية

 UNDP 10,000 (25,578) (15,578) 10,900 (10,222) 678 –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 - - - OSFI 95,000 (104,620) (9,620)مؤسسة 

 429,958 (277,274) 152,684 42,352 - 42,352 (EU)االتحاد األوروبي 

 MEDICO International - (9,950) (9,950) - (8,831) (8,831) –ميديكو الدولية 

 OXFAM NOVIP 117,318 (205,934) (88,616) - (41,120) (41,120) –أوكسفام نوفب 

 - - - - 19,500 (19,500) (CCFD)مؤسسة 

 - - - (10,000) (10,000) - (CCP)مؤسسة 

 MADENA Asso. - - - 9,863 (15,775) (5,912) –مؤسسة مدينة 

 18,834 (33,357) (14,523) - - - (IDRF) –صندوق التنمية واإلغاثة الدولي 

 Mennonite - - - 5,000 - 5,000 -المينونايت 

 (31,679) (61,330) 29,651 - - - القنصلية الفرنسية

 GWF - - - - (14,773) (14,773) -الصندوق العالمي للمرأة 

 (3,444) (353,112) 248,564 (39,563) (1,699,245) 1,659,682 (أ)بيان  –المجموع 

 

 

 
 البنوك مخصصة لمنافع الموظفين ودائع لدى .9

 ديسمبر 13 

 2012  3111 

 188,493  320,238 مبالغ مخصصة لصندوق االدخار
 253,255  477,955 مبالغ مخصصة لمكافأة نهاية الخدمة

 441,748  798,193 (أ)بيان  –المجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 صافي، بالمعداتووآالت  ممتلكات .3 

 
                  

 األراضي 
آالت  

 ومعدات
 

 سيارات
 

 أجهزة حاسوب
أجهزة  

 كهربائية
 

 أثاث
تحسين  

 مأجور
 المجموع  مباني 

                  
                  التكلفة

 1,373,049  708,362  20,608  121,661  269,468  85,608  52,411  31,861  83,070 2012يناير  1

 66,937  -  -  4,655  28,752  16,713  -  16,817  - اإلضافات
                  

 1,439,986  708,362  20,608  126,316  298,220  102,321  52,411  48,678  83,070 2012ديسمبر  13

                  
                  اإلستهالك المتراكم

 589,483  200,021  3,913  86,853  155,325  76,668  50,292  16,411  - 2012يناير  1

 78,177  28,336  825  7,332  21,622  14,148  2,117  3,797  - إستهالك السنة
                  

 667,660  228,357  4,738  94,185  176,947  90,816  52,409  20,208  - 2012ديسمبر  13

                  
                  صافي القيمة الدفترية

 772,326  480,005  15,870  32,131  121,273  11,505  2  28,470  83,070 2012ديسمبر  13

 783,566  508,341  16,695  34,808  114,143  8,940  2,119  15,450  83,070 2011ديسمبر  13
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 مخصصةحق انتفاع من أرض  .2 

 
متر مربع، تم تخصيصها من وزارة ( 26561)صافي القيمة الدفترية لالنتفاع من قطعة أرض مساحتها يتمثل هذا البند في 

 .خانيونس –لبناء نادي الفتيان والمركز الثقافي في حي األمل  1884أغسطس  22إلسكان الفلسطينية بتاريخ ا

 
 ديسمبر 13 

 2012  2011 

 159,086  159,086 القيمة المقدرة لألرض

    االطفاء: يخصم
 71,336  77,699 يناير 1االطفاء في 

 6,363  6,363 اطفاء حق انتفاع السنة
 77,699  84,062 ديسمبر  11اء في االطف

 81,387  75,024 (أ)بيان  –صافي القيمة الدفترية 

 
 ذمم دائنة ومستحقات .6

 ديسمبر 13 

 2012  2011 

 27,274  69,476 مصروفات مستحقة
 20,421  47,012 ذمم دائنة أخرى
 -  131,598 أمانات للغير 

 43,965  248,086 (أ)بيان  –المجموع 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة .11

 

 2012  

2011 
  الجمعية 

برنامج 
 اإلقراض

  المجموع 

        

 617,509  650,201  21,334  628,867 يناير  1رصيد 

 (44,661)  -  -  - مدفوعات الموظفين المنتهية خدماتهم : يخصم

 77,353  95,958  4,420  91,538 مخصص السنة: يضاف

 720,405  25,754  746,159  650,201 

 (169,504)  (169,504)  (5,071)  (164,433) دفعات مسددة للموظفين: يخصم

 480,697  576,655  20,683  555,972 (أ)بيان  –ديسمبر 21الرصيد في 

 

 ار الموظفينمخصص ادخ .11

 

 2012  

2011 
  الجمعية 

برنامج 
 اإلقراض

  المجموع 

 465,041  467,683  17,861  449,822 يناير  1رصيد 

 37,646  34,734  1,281  33,453 %( 5)مساهمة الموظفين : يضاف

 37,646  34,734  1,281  33,453 %( 5)مساهمة المؤسسة : يضاف

 (72,650)  -  -  - ات الموظفين المنتهية خدماتهممدفوع: يخصم

 467,683  537,151  20,423  516,728 (أ)بيان  –ديسمبر 21الرصيد في 

 
 
 
 



 

11 

 توزيع المنح .13 

 

 المنح المقيدة 32.3
 2012 

Donor 
العقود 

 والتسويات

ذمم المانحين    

يناير 1   
يرادات المجلة  اإل 

يناير 1  
المبالغ  

 المستةم 
اإليراد  

 المحقق
 

 المصروفات
أصول ثابت   

 وأخرى
 

  المجموع
ذمم المانحين في 

ديسمبر 21  
اإليرادات المجلة    

ديسمبر 21      

Mennonite -Summer Camps 17,100  -  -  17,100  17,100  17,100  -  17,100  -  - 
Mennonite -Child to Child 9,400  -  -  9,400  9,400  6,827  2,573  9,400  -  - 

Mennonite-Emergency 10,000  -  -  10,000  10,000  10,000  -  10,000  -  - 
Mennonite – Generator 5,000  -  -  5,000  5,000  -  5,000  -  -  - 

Mennonite - Impact of Youth Programs -  5,000  -  5,000  -  -  -  -  -  - 
Christian Aid – Future Builders 43,225  -  -  43,225  43,225  41,740  1,485  43,225  -  - 

Christian Aid - Psychological 74,576  -  -  74,576  47,442  47,442  -  47,442  -  27,134 
Christian Aid –PCC 19,051  95,876  66,600  88,629  84,549  84,549  1,102  85,651  26,298  - 

UNFPA - A90 Gender 34,609  (111)  -  32,118  34,233  34,233  376  34,609  2,380  - 
UNFPA - A90-RH 23,879  -  -  23,661  23,876  23,876  3  23,879  218  - 

UNFPA – Medical Kits 99,958  -  -  95,198  99,958  99,958  -  99,958  4,760  - 
SDC 2011 -  36,200  -  36,200  -  -  -  -  -  - 

SDC Core Fund (2012-2014) 1,221,350  -  -  267,100  202,095  202,095  -  202,095  954,250  1,019,255 
MADENA Association -  9,863  15,775  6,917  12,981  9,240  3,741  12,981  2,946  3,361 
MADENA-Adjustments  (2,946)  -  -  -  -  -  (2,794)  -  (2,946)  (2,794) 

UNDP – Legal Aid 100,000  900  -  90,900  74,422  72,429  1,993  74,422  10,000  25,578 
UNDP – HIV (AIDS) -  10,000  10,222  10,000  10,222  9,305  917  10,222  -  - 

CCFD – Future Builders 37,800  -  -  37,800  38,082  38,082  (282)  37,800  -  - 
CCFD – Generator 6,456  -  -  6,456  6,456  749  5,707  6,456  -  - 

CCFD – Sunrise Center 19,500  -  -  -  -  -  -  -  19,500  19,500 
MEDICO International 12,700  -  8,831  12,700  12,119  12,119  (538)  11,581  -  9,950 

CCP – Nawar Center 30,000  -  -  30,000  30,000  30,000  -  30,000  -  - 
CCP – Emergency 10,000  -  -  10,000  -  -  -  -  -  10,000 

GFW -  -  14,773  -  14,773  14,773  -  14,773  -  - 
GFW – Wesal Project 15,000  -  -  15,000  15,000  15,000  -  15,000  -  - 

IDRF 136  18,832  33,357  18,968  33,493  27,343  6,150  33,493  -  - 
OXFAM NOVIP – Future Builders 195,749  -  41,120  156,599  61,607  61,607  -  61,607  39,150  175,262 

OXFAM NOVIP – Education 337,610  -  -  259,442  306,938  296,106  10,832  306,938  78,168  30,672 
OXFAM NOVIP – Generator 6,110  -  -  6,110  6,110  -  6,110  6,110  -  - 
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 توزيع المنح المقيدة/ تابع 
 

 2012 

Donor 
العقود 

 والتسويات

ذمم المانحين    

يناير 1   
اإليرادات المجلة   

يناير 1  
غ المبال 

 المستةم 
 

 اإليراد المحقق
 

 المصروفات
أصول ثابت   

 وأخرى
 

  المجموع
ذمم المانحين في 

ديسمبر 21  
اإليرادات المجلة    

ديسمبر 21      

The American Friends Services 6,966  -  -  6,966  6,966  6,966  -  6,966  -  - 
Malaysian Sponsorship Project 5,375  -  -  5,375  5,375  5,375  -  5,375  -  - 

French Consulate (2,129)  29,651  61,330  27,522  54,239  48,498  5,741  54,239  -  4,962 
French Consulate/Adjustments (4,962)  -  -  -  -  -  -  -  -  (4,962) 

OSFI 190,000  -  -  95,000  85,380  82,879  2,501  85,380  95,000  104,620 
Jerrahi of America 35,072  -  -  35,072  35,072  35,072  -  35,072  -  - 

EU 696,005  -  -  308,400  181,859  159,675  259,056  418,731  387,605  277,274 
AIDOS-EU -  42,353  -  -  -  -  -  -  42,353  - 

                    
 1,699,245  1,659,682  1,800,505  309,673  1,493,038  1,567,974  1,846,434  252,008  248,564  2,252,590 المجموع

  
 * أصول ثابتة وأخرى

ديسمبر  21 

3113 
 66,935 أصول ثابتة

 (2,131) تسويات سنوات سابقة
 244,869 أخرى

 309,673 المجموع
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 المنح غير المقيدة  32.2

 ديسمبر 13 

 3113  2011 

 2,157  10,382 كريستيان ايد
 -  1,855 جمعية الشبان المسيحية

 -  4,405 مؤسسة أنيرا
 -  1,193 شبكة المنظمات األهلية

 -  6,872 معهد كنعان التربوي
 5,000  - مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 285  - صندوق التطوير الفرنسي
CCFD -  5,367 

 12,809  24,707 (ب)بيان  –المجموع 

 
 األنشطة المحليةإيرادات  .12

 ديسمبر 13 

 2012  2011 

 5,351  4,563 رسوم اشتراك وعضوية
 2,584  3,532 إيرادات األنشطة

 50,412  36,826 العيادات والمختبرات –إيرادات طبية 

 5,805  12,475 تبرعات المجتمع المحلي
 9,796  28,577 أخرى

    
 73,948  85,973 (ب)بيان  –المجموع 
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 مقارنة المصروفات بالموازنة التقديرية .14 

  االنحراف  الفعلي  الموازنة 

  (33,401)  878,347  844,946 الرواتب وملحقاتها

       األنشطةمصروفات 

  12,899  67,101  80,000 وخدمات العالج الطبيعي العيادات

  172  30,592  30,764 (إلخ...قانونية، اجتماعية)الخدمات االستشارية 

  6,571  5,204  11,775 التحالف ضد العنف 

  1,879  1,721  3,600 الفلوكلور، الموسيقى وأنشطة المسرح 

  2,211  26,989  29,200 المكتبة وأنشطة وحدة المصادر

  4,508  39,492  44,000 إبداع الشباب

  4,802  23,198  28,000 المهرجانات والمخيمات الصيفية والشتوية

  12,656  32,679  45,335 تدريب الشباب والمبادرات الشبابية

  11,125  10,225  21,350 مختبر الكمبيوتر لتدريب األطفال

  1,491  7,509  9,000 الفنون والحرف

  185  30,615  30,800 المختبر العلمي لألطفال

  1,904  1,896  3,800 أنشطة داخلية ورياضية

  10,769  7,431  18,200 مناسبات خاصة

  8,279  71,421  79,700 البرامج التعليمية

  7,661  8,329  15,990 مشروع من طفل لطفل

  9,422  80,764  90,186 مطبوعات وصحافة وإعالم

  3,000  -  3,000 أبحاب ودراسات

 544,700  445,166  99,534  

  30,190  -  30,190 (الطاقم وبرنامج الموظفين)بناء القدرات 

       الطوارئ

  14,062  5,938  20,000 الدعم النفسي

  4,181  115,819  120,000 اإلغاثة العاجلة

 140,000  121,757  18,243  

  147,967  566,923  714,890 مجموع األنشطة

       داريةإمصروفات 

  8,389  2,845  11,234 مواصالت

  3,064  6,486  9,550 قرطاسية

  312  1,938  2,250 إعالنات

  30  4,120  4,150 ضيافة

  5,618  5,382  11,000 صيانة

  2,390  6,860  9,250 اتصاالت

  718  7,582  8,300 (كهرباء ومياه)منافع 

  (248)  8,423  8,175 مصروفات سيارات

  4,000  -  4,000 مكافآت

  369  8,731  9,100 تأمين

  8,600  -  8,600 تقييم

  (1,410)  9,410  8,000 مصروفات متنوعة

  (2,478)  19,378  16,900 عاب قانونية وأتعاب تدقيقأت

  5,000  -  5,000 خسائر فروقات عملة

  34,354  81,155  115,509 مجموع المصروفات ااإلدارية

  148,920  1,526,425  1,675,345  (ب)بيان  – مصروفاتالمجموع 
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  الموازنة 
المصروفات 

 فعليةال
  االنحراف 

       مصروفات استثمارية

  2,129  4,655  6,784 أثاب

  1,253  14,147  15,400 معدات طبية

  (13,760)  39,418  25,658 معدات مكتبية

  (2,746)  16,713  13,967 أجهزة كمبيوتر وطابعات

  (13,124)  74,933  61,809 مصروفات استثمارية

  135,796  1,601,358  1,737,154 اإلجمالي
 

 
 مصاريف المنح المقيدةتحليل  34.3

3113ديسمبر  21    

 الممول
الرواتب  

 ومةحقاتها
 

 األنشط 
المصروفات  

 اإلداري 
 

 المجموع

Mennonite -Summer Camps  924  16,176  -  17,100 
Mennonite -Child to Child  -  6,827  -  6,827 

Mennonite – Emergency  -  10,000  -  10,000 
Christian Aid - Psychological  20,631  24,530  2,281  47,442 

Christian Aid – Future Builders  25,513  13,874  2,353  41,740 
Christian Aid – PCC  71,127  12,058  1,364  84,549 

UNFPA-A90-RH  18,000  4,759  1,117  23,876 
UNFPA-A90-Gender  12,000  20,653  1,580  34,233 

UNFPA-A90-Medical Kits  -  95,198  4,760  99,958 
SDC Core Fund  187,336  1,942  12,817  202,095 

MADENA Association  3,205  6,035  -  9,240 
UNDP – Legal Aid  27,450  44,649  330  72,429 

UNDP – HIV  4,800  4,505  -  9,305 
CCFD – Future Builders  30,211  4,321  3,550  38,082 

CCFD – Generator  -  -  749  749 
MEDICO International  6,600  5,519  -  12,119 

CCP – Nawar Center  15,600  12,367  2,033  30,000 
GFW  2,578  11,787  408  14,772 

GFW-Wessal  15,000  -  -  15,000 
IDRF  2,371  24,972  -  27,343 

OXFAM NOVIP – Future Builders  41,640  16,261  3,706  61,607 
OXFAM NOVIP – Education  160,170  122,611  13,325  296,106 

The American Friends Service (AFSC)  1,479  5,487  -  6,966 
Malaysian Sponsorship Project  1,580  3,795  -  5,375 

French Consulate  18,169  22,781  7,548  48,498 
EU  127,080  19,356  13,239  159,675 

OSFI  57,315  21,483  4,081  82,879 
Jerrahi of America  14,291  18,074  2,707  35,072 

 1,493,038  77,948  550,020  865,070  المجموع
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 مصادر األموال .15

 
  3113 

 الممول
 

 الموازن 
اإليرادات 

 المحقق 
 االنحرافات

النسب  من 

اإليرادات 

 المحقق 

      
SDC  - 202,095 202,095 13% 

Campaign for Children for Palestine (CCP)  30,000 30,000 - 2% 

French Consulate  55,135 54,239 )896( 4% 

Global Fund for Women (GFW)  27,850 29,773 1,923 2% 

UNFPA  59,819 158,067 98,248 10% 

Christian Aid  148,973 175,216 26,243 11% 

CCFD  44,261 44,538 277 3% 

Mennonite  31,500 41,500 10,000 3% 

European Union (EU)  249,507 181,859 )67,648( 12% 

UNDP  117,260 84,644 )32,616( 5% 

MADENA Association  11,480 12,981 1,501 1% 

OSFI  93,170 85,380 )7,790( 5% 

OXFAM NOVIP  369,310 374,655 5,345 24% 

MEDICO International  10,400 12,119 1,719 1% 

IDRF  39,102 33,493 )5,609( 2% 

Jerrahi of America  - 35,072 21,033 2% 

American Friends Services Committee (AFSC)  6,965 6,966 1 - 

Malaysian Sponsorship Project  - 5,375 5,375 - 

Kanan Educational Institute (Unrestricted)  5,250 6,872 1,622 - 

      

 %100 274,864 1,574,846 1,299,982  المجموع

      

 SDC, Jerrahi of America,Malysian Sponsorship Projectتوقاع اساتالمها مان مال تتضامن المباالغ ال 2112موازنة عام * 

Fund. 
 .ي المبالغ التي تم تحويلها من قبل الممولينمن إجمال 2112اإليرادات المحققة تتمثل في المبالغ التي تخص عام ** 
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 النقد والنقد المعادل .19 

 ديسمبر 13 

 3113  2011 

 111,178  229,520 النقد لدى البنوك
 441,748  798,193 ودائع لدى البنوك مخصصة لمنافع الموظفين

 552,926  1,027,713 (د)بيان  –المجموع 

 
 تكلفة اإلدارة العليا .13

 2132  

إجمالي الرواتب   2133
 السنوية

 
المنافع المتعلقة 

 بالرواتب
  المجموع 

*31,992   510,992 أعلى خمسة رواتب   599,319  163,025 

        (ب)بيان  –المجموع 
 

نهاية  مكافأة ومخصصمن الرواتب % 5ي صندوق االدخار بواقع ف الجمعيةتتضمن المنافع المتعلقة بالرواتب مساهمة * 

 .الخدمة
 

 برنامج غزة لإلقراض النسائي .12

قااراض النسااائي بالشااراكة مااع مؤسسااة أنياارا لإل غاازة تقااوم جمعيااة مؤسسااة الثقافااة والفكاار الحاار بااإدارة برنااامج
لم يتم تضمينها في البياناات المالياة  ، إن المركز المالي ونتائج األنشطة لبرنامج غزة لإلقراض النسائياألمريكية

 . 2112ديسمبر  11لجمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر في 
 ديسمبر 13 
 3113  2011 

    األصول

 991,850  887,788 النقد والنقد المعادل

 110,624  197,793 أصول أخرى

 1,102,474  1,085,581 مجموع األصول

 (82,439)  (80,740) االلتزامات: يخصم

 1,020,035  1,004,841 صافي األصول

    
 55,364  34,617 مجموع اإليرادات

 (42,294)  (49,810) مجموع المصروفات
 13,070  (15,193) صافي أصول السنة

 
 الدعاوي القضائية .16

 
ر الحر، فإنه ال توجد أي دعاوي قضائية مرفوعة على الجمعية طبقا  لكتاب المستشار القانوني لجمعية مؤسسة الثقافة والفك

 .2112ديسمبر  11في من الغير 

 
 المخاطر إدارة .31
 

، الصارف األجنباي مخااطر: و تتضمن هذه المخاطر . اتدير المخاطر المالية المتعلقة بعملياتها و نشاطاتهو الجمعيةتوجه 
 . مخاطر السيولةمخاطر االئتمان و

 
 جنبي مخاطر الصرف األ (أ 

لبات أساعار صارف هاذه العماالت بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعا من المخاطر نتيجة لتق الجمعيةتقوم 
 . سياسات و إجراءات  إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي  الجمعيةو تملك . السنة خالل

 
 مخاطر االئتمان  (ب 

اطر التي تظهار عنادما  يتخلاف المادين عان التزاماتاه التعاقدياة مماا يناتج عناه خساائر تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخ
الحصاول القاادرة علاى ساداد الاديون و سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل مع األطاراف الجمعيةتملك و.  للجمعية ةمالي

 . ة عن العجز في تسديد الديونكوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتج، على ضمانات مالئمة عند اللزوم
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 مخاطر السيولة   (ج  
مسائول عان إدارة مخااطر  الجمعياةذلاك الن مجلاس إدارة إطار عام إلدارة مخااطر السايولة و الجمعيةيتبنى مجلس إدارة 

 . السيولة
 
 

 العادلة لألصول وااللتزامات المالية القيمة .31
 

 .تلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ بيان المركز الماليالمالية ال تخ وااللتزامات لألصولإن القيمة العادلة 
 

 عدد العاملين .33

 
 .موظف( 72) 2112ديسمبر  11في جمعية مؤسسة الثقافة والفكر بلغ عدد العاملين في 

 
 أرقام المقارنة .32

 
 .2112لجعلها تتطابق مع التصنيف المعتمد في  2111تم إعادة تصنيف أرصدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


