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 مؤسســــة داليــــــة

 
 

 

 

 كما هي داليُة العنب               

 رمزاً للقدرة الكامنة في بذرة أمل ةشكل مؤسسة داليتُ 

بداعاً في النمو لتصبح مبادرةً مجتمعيًة مزدهرة  وا 

 لألجيال القادمة الغذاء والمأوى و التطور والُحلُم واإلحترامتوفر 
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 3102 التقرير السنوي
  :وياتالمحت

  :عن مؤسسة دالية 

 2                                                      رؤية ورسالة مؤسسة دالية -

 2 أهداف مؤسسة دالية -

 4 رسالة رئيسة مجلس االدارة    -

 5 رسالة المديرة التنفيذية   -

 6 استراتيجية عمل دالية    -

  :دالية برامج مؤسسة

 برنامج المنح  

 "دعم النساء أجلج نساء من برنام" -

7 

 03 برنامج العطاء 

 01 برنامج المناصرة 

 01 :الربط والشراكة 

 01 مشاركات خارجية  -

 31 عضوية بشبكات خارجية -

 30 ممولين خارجين -

 33 ممولين محلين -

 32 (افراد)مساهمون  -

 34 مجلس االدارة -

 34 الجمعية العمومية  -

 34 لجنة الرقابة الداخلية  -

 34 لمتطوعون ا -

 34 الموظفون  -
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 :ــــة المؤسســةرسال
 

على أيدي أفراد من المجتمع الفلسطيني في كل من الضفة الغربية  7002مؤسسة مجتمعية تأسست عام  مؤسسة دالية
نتميز في مؤسسة دالية بتنوعنا من حيث و . والشتات 8491فلسطين المحتلة عام بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة 

لعمر والجنس والديانة وانتماءاتنا الفكرية، إال أنه توحدنا رؤيتنا في إدراك حقوقنا كفلسطينيين في التحكم بمواردنا ا
 . وتحقيق تنمية مستدامة تنعم بها األجيال القادمة

ول وتتلخص رسالتنا في حشد واستخدام كل الموارد الالزمة وبالشكل المالئم لتمكين وخلق مجتمع مدني مستقل مسؤ 
 .  نابض بالحياة تسود فيه الشفافية والمحاسبة

 :هداف مؤسسة داليةأ

x المجتمع المدني المبدعة والمالئمة، خاصة تلك الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية  لدعم مبادرات تقديم منح
المجتمعات المحلية يزيد فنحن نؤمن أن عملية تقديم المنح التي تقودها . الستخدام مواردها المتوافرة واالستفادة منها

 . المحلية للمجتمعات الفلسطينية من شفافية ومسؤولية ومهنية المبادرات

x من خالل إشراك أشخاص من ذوي الخبرة واألفكار المبدعة ويتمتعون بشبكة عالقات واسعة  الربط بين الموارد
مجتمع المحلي ليقوموا بتوظيف هذه ومعارف وتجهيزات وغيرها من المتطلبات الالزمة مع األفراد الفاعلين في ال

ذلك أن استغالل الموارد المتوفرة في مجتمعنا الغني وبشكل فعال من شأنه أن يقلل . الموارد في خدمة مجتمعاتهم
 . الخارجية المساعداتمن اعتمادنا على 

 

x ن جميع انحاء العالمالفلسطيني م الشتاتو لدى السكان المحليين والشركات والمغتربين الفلسطينيين  نشجع العطاء .
فنحن نعمل على إحياء التقاليد والعادات المحلية التي تشجع على التطوع والتكافل إضافة إلى بناء أنظمة جديدة 

وبمرور الوقت سنكون قد ساهمنا في خلق وقفية دائمة ومستمرة . تسَهل عملية العطاء وتجعلها أكثر أمانًا وثقة
 . لحالية والقادمةلضمان توفر دخل مستدام لألجيال ا

 
x  باتجاه تحقيق تغيير ممنهج في نظام المساعدات الدولي بحيث يحترم هذا النظام الحقوق الفلسطينية المناصرة

وتتضمن عملية الضغط والتعبئة إشراك المانحين المبدعين ممن يبحثون عن شريك . ويستجيب ألولوياته المحلية
 .االثر االيجابي لهذه المساعدات تنمويا تهم وتحقيقمحلي بشكل بّناء لمساعدتهم في تحسين سياسا
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  :رسالة رئيس مجلس اإلدارة
 

 األعزاء القراء
 
 

مام تحديات كبيرة تقع أنفسنا أني حيث نجد يفلسطلا ه مجتمعناامسؤوليتنا اتج تكبر االخر تلو عاماً                  
لدالية لمؤسسة البة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وازدياد حجم المط ،على عاتقنا خاصة في الظروف الراهنة

ة يوحشد المصادر المحلية والفلسطين تحريك علىلكن يغمرنا االمل بالقدرة و  ،كة تارة وطلب المساعدة تارة اخرىبالشرا
في التنمية  هوتمكينه من قيادة العملية التنموية وتقرير مصير  ،ولويات المجتمع الفلسطينيلتلبية أنحاء العالم أمن جميع 

 .والسيطرة على موارده
 

جنداته الخاصة ، وحقه بفرض أتوزيع المواردبمنحه الحق في المشاركة باتخاذ قرارات  نعد مجتمعنا بالسير قدماً نحن 
 .و شروطأضغوط أي  بعيدا عن

 
فلسطينيون والتي أغلبها التي يتلقاها الوتحسين نظام المساعدات  ،ثير بتغيير سياسات الممولينأوبالمقابل نسعى الى الت

 .ثارها السلبيةتخضع لشروط وأجندات سياسية تحد من تحقيق أهدافها بتأمين عيش كريم وتخفيف آ
 

 .ن وعي شعبنا سيقوده الى الحرية وتقرير مصيره بالسيطرة على موارده وعليه فإننا على ثقة بأ
 
 
 مها ميخائيل 
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 :التنفيذيرسالة المدير 

 

وفقا للواقع الذي يعتري مجتمعنا الفلسطيني في ظل الصراعات الداخلية                
في وفي ظل غياب العدالة ومصادرة حق الفلسطينين  ،في مقارعة االحتالل من جهة ،والخارجية

تسعى  ، ولوياتهم لتقرير مصيرهم في التنميةأوحقهم في تحديد السيطرة على مواردهم الطبيعية، 
خالل توجهها في دعم وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني القاعدية  مؤسسة دالية دائما من

الى االستثمار بهذه الطاقات والمبادرات االبداعية للتاثير في قيادة التغيير عبر العطاء الممنهج 
 .والمسائلة المجتمعية

المجتمع المحلي عبر  جاهح الحوار مع القطاع الخاص ودوره توالثراء العطاء المجتمعي توجهت مؤسسة دالية لفت
 . صحاب القرارلمصالح  باستضافة نخبة مميزة من أاالستثمار المتبادل ل

العدالة  لقيادة" مريكابجامعة كالمزوو بأ ركسأمركز من العالمية جائزة البفوز مؤسسة دالية ب 7082تميزت سنة هذا و 
حيث كانت  ."تقرير مصير الفلسطينيين في التنمية الطريق الى"بعنوان من خالل فيلم  "االجتماعية التعاونية بالمشاركة

 .دوالر 80000قيمة الجائزة 

المساعدات الدولية تضر بالمجتمع المدني " لفيلم 7082م جائزة اإلعالم المجتمعي المؤثر لعاب فازت مؤسسة داليةو كما 
 ".الفلسطيني

بدعم خمسة عشر جمعية نسوية من ثالثة محافظات " دعم النساء أجلنساء من "وتم إنهاء الدورة الثالثة من برنامج كما 
منها  "صناديق النساء للعطاء المجتمعي"طولكرم، باإلضافة إلى تأسيس محافظة قلقيلية و  محافظة أريحا، محافظة وهي

 ."نساء طولكرمصندوق "و "قلقيلية صندوق نساء"،"صندوق نساء أريحا"

مؤسسات المجتمع المدني القاعدية والتجمعات الكبيرة من القرى والتي تعد هذه المنهجية السبيل الى ديمومة واستمرارية 
 .التي تستهدفها مؤسسة دالية 

دل  تباالم على الحقوق الوطنية وحق المجتمع الفلسطينى باستغالل موارده واالستثمار وءهذا وتستمر دالية بتسليط الض
 .نحاء العالمطيني في جميع أـسبناء الشتات الفلبالمجتمع والقطاع الخاص وأ

 سعيدة موسى

http://www.youtube.com/watch?v=8GGoVjRvAnw
http://www.youtube.com/watch?v=8GGoVjRvAnw
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 :رئيسيةترتكز على ثالثة محاور  التي استراتيجية عمل دالية
 

 .ولويات ،وتوزيع الموارد ،وحق تقرير المصير في التنمية ألعملية اتخاذ القرار في تحديد ا  -

 .ية وبناء نظام عطاء مجتمعي يقلل االعتماد على المموليناالستثمار في الموارد المحل  -

 .نظام المساعدات التي يتلقاها الشعب الفلسطيني اصالحالدعم الدولي بما يكفل نظام ثير في لتأا  -

 

 :ةـــج المؤسســـبرام

x رنامج ب"و " دعم النساء أجلء من نسا" المجتمع المدني القاعدية عبر برنامج نقدمها لمؤسساتحيث  :المنح
 .بداعيةقة بطرق إدعم المبادرات الخالبهدف وذلك . "القرية من يقرر

 

x االعتماد على المساعدات الخارجية لتقليلبناء نظام عطاء محلي للمجتمع الفلسطيني  :العطاء. 

 
x نظام الدعم الدولي بما يحفظ  اصالح من أجل تسليط الضوء على االثار السلبية للمساعدت والضغط :المناصرة

 .امة المجتمع الفلسطيني ويمكنه من اتخاذ قراره بالتنميةكر 

 
x مع المجموعات التي تخدم و صحاب الخبرات والموارد على المستوى المحلي والخارجي مع وبين أ :الربط والشراكة

 .واالستثمار بالمصادر المحلية تبادل الخبرة والمعرفة وتعزيز التعلم البناءبهدف  ،مجتمعاتها

 
 :3102ـالل عـــام عملنـــا خـــ

نيل حقه في تقرير مصيره   تها اتجاه المجتمع الفلسطيني من أجلالوفاء بالتزاماتسعى مؤسسة دالية الى           
من خالل االستثمار أجل تحقيق هذا الحلم، لذا ال نتردد ببذل الجهود من  يقية تنعم بها االجيال القادمة،بتنمية حق

 المجموعاتداة االساسية لتفعيل االفراد و حمل العبء االكبر والتي تعتبر األلتي ما تزال تمجتمع المدني ومؤسساته البا
 .خدماتها المتواضعة والبسيطة عبر

نقوم بتطبيق عملنا وفق المنهجية التي وضعتها مؤسسة دالية لخدمة المجتمع المحلي  األهدافتحقيق  أجلومن 
وفق سيس مشروع ا بمبالغ صغيرة تتمكن من خاللها تأودعمه ،يةاالستثمار في مؤسسات المجتمع المدني القاعدب
والتي ، خارجيةالجندات بتنفيذه لالرضوخ لها الشروط التي اعتاد المجتمع الفلسطيني العن الضغوط أو  بعيداً  ولوياتهاأ

 .بناء صرح التنمية حالت دون
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 :ابداعية منهجية بطريقةاللتنفيذ المتبعة دوات وُتعد البرامج التالية من األ

 :العالميرنامج المراة بتمويل من بوذلك  "دعم النساء أجلنساء من "برنامج 
 

من خالل هذا البرنامج الذي يستهدف الجمعيات النسوية القاعدية في القرى والمخيمات الفلسطينية نقوم بتوفير       
اء ومن ثم تنفذ النس أن تتوفر بالمشروع،ب بتحديد المعايير التي يج ، وذلكنفسهنأمنح صغيرة توزع من قبل المشاركات 

من ادارة المشروع وتنفيذه  كين النساءوالتي يرافقها تدريب عملي متواصل لتم ،نفسهنداخل الجمعيات هذه المشاريع بأ
بنفس ثقة والمصداقية من قبل مجتمعاتهن، و ن داخل المجتمع باكتساب الخلق قائدات مجتمعيات يفرضن وجوده ومن ثم

 .ستمرارية لعمل الجمعيات وانشطتهنلق فرصة جديدة لالالوقت خ

وتعتبر هذه المصادر فرصة وتجنيدها لخدمة الجمعيات تفعيل المصادر المحلية  أيضاً من المرتكزات االساسية للبرنامج 
 وهنا تلعب مؤسسة دالية دور الميسر لحشد المصادر لتخفيف االعتماد على المانحين في سد احتياجات المشاريع،

المحلية وقد ظهر ذلك في تقارير الجمعيات المالية والتي كان المجتمع هو مانح محلي بتقديم االسناد والخدمات 
 .للجمعيات القاعدية

 بيت لحم،محافظة و  الخليل،محافظة و  افظة نابلس،حمنها مبقة االسنوات الس خاللالبرنامج في عدة محافظات  تم تنفيذ
ن بأ البرنامج على االستثمار في مؤسسات المجتمع المدني النسوية القاعدية ايمانا منوتقوم فلسفة ا ،طوباسمحافظة و 

ن ترفع مستوى الوعي في رة المؤسسات بتوجهات تنموية من شأنها أن تقود وتؤدي دورها باداه القدرة على أألدى المر 
 .مثيل نصف المجتمع بء الملقى على عاتقها بتعتطبيق العدالة وتعزيز الشفافية والمسائلة وتحمل ال

رغم صغر حجم المنح التي تقدم من قبل مؤسسة دالية اال ان شهادة متلقيها اشارت الى عمق االثر على طرق قيادتهم 
 .مشاريعهم ومؤسساتهمودورهم في ادارة 

خضعت المشاركات لبرنامج تدريب نظري وعملي حيث تلقت 
ناشطة تدريب منتظم استطاعت من خالله صقل  94

رس دور فعال داخل مجتمعاتها، وقد ا كقائدة تماشخصيته
شهر لتنفيذ المشاريع  81انتهى تنفيذ البرنامج والذي استغرق 

 .بالتوازي مع التدريب
 

 3102-3103التفاصيل على صفحة دالية تحت منحة البرنامج للعام 
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        (  اريحا طولكرم، قلقيلية، ) هيمحافظات و  2كان العام المكمل لما سبقه في تنفيذ البرنامج في  7082عام في 
 :ل لكل جمعيةكشي 80.000بمنحة بقيمة في الجدول أدناه جمعية  84وتم دعم 

 

 المشروع المحافظة المنطفة الجمعية الرقم

 مركز اليااقة اليدوية اريحا مخبم عقبة جبر جمعية النشاط النسوي   .8

 فسيفساء –يدوية  حرف اريحا النويعمة جمعية النويعمة التعاونية   .7

 تربية اغنام اريحا العوجا جمعية العوجا للتنمية   .2

 مطرزات اريحا عين السلطان جمعية شجرة الحياة للتراث   .9

 تربية نحل اريحا الجفتلك مجموعة سنابل ريف النسوية  .4

 طباعة واعالن وتصوير طولكرم دير الغصون جمعية دير الغصون التعاونية   .6

 مشروع اللياقة بدنية طولكرم مخيم نور شمس طولكرم نسويةجمعية نور شمس ال  .2

 طباعة واعالن وتصوير طولكرم طولكرم -بيت ليد  جمعية التوعية والتراث للمرأة   .1

 تاثيث وشراء معدات مكتب طولكرم كفر اللبد جمعية كفر اللبد   .4

 مشروع اللياقة البدنية طولكرم رامين جمعية رامين النسائية الخيرية  .80

 مشروع خياطة انتاجي  قلقيلية النبي الياس جمعية صبايا النبي الياس  .88

 ترميم وتاثيث مقر الجمعية قلقيلية عزبة الطبيب الجمعة النسوية لمكافحة الفقر  .87

 تربية اغنام قلقيلية عزبة االشقر جمعية عزبة االشقر لتنمية المراة  .82

 افراح وترميم الساحة قاعة قلقيلية الفالمية جمعية الفالمية الخيرية      .89

 تطوير مشروع الخياطة  قلقيلية عزون الجمعية التعاونية لتوفير والتسليف  .84
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 :"التصميمفي سياق "مشروع 

 
وفق اتفاقية الشراكة التي و  ،دعم النساء أجلنساء من  "شراكة مع البيت الدنماركي في فلسطين ضمن برنامج دالية بال
 "دعم النساء  أجلبرنامج نساء من "عتها مؤسسة دالية مع مؤسسة البيت الدنماركي لتنفيذ مشروع التصميم من خاللوق

خالله من  تطبقحد برامج مؤسسة دالية الذي أوهو   7082قائما خالل العام  والذي استمر ،7087من منتصف عام 
  .رجيةوبناء الشراكات المحلية والخا فلسفتها القائمة على الربط

وقد استهدفت دالية من خالل هذا المشروع الجمعيات النسوية  ،هدف المشروع الى تنشيط مجال التصميم في فلسطيني
نهن من يوتعمل في مجال الخياطة والتطريز وبقية االشغال اليدوية لتمكالتي حصلت على منحة سابقا من مؤسسة دالية 

 .  اضافة لمسات فنية على منتج الجمعيات

 

 :كل من  الى طينسباالضافة الى جمعية البيت الدنماركي في فل أيضاً  ستمرت الشراكةوا

x معهد االزياء والنسيج  
x  للفنون الجميلةاألكاديمية الملكية الدنماركية 
x كلية التصميم 

 شغاللتي يتمحور عملها االساسي على األقامت مؤسسة دالية بربط مجموعة من المؤسسات النسوية القاعدية احيث 
ستفادة من دورات ، عبر تمكين هذه المجموعات من تطوير قدراتهن باإلخصوص المطرزاتاليدوية وعلى وجه ال

حكرها مؤهلة لتناول الجميع وليس فقط ساليب جديدة للعمل الخراج المنتجات اليدوية بحلة جديدة أخال واد "التصميم"
 .هاؤ قتناإو أها ؤ شرا امةعثمان عالية يتعذر على الأعها بعلى المتاحف والمعارض وبي
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 :جموعات التي تم ربطها بالبرنامجومن الم

 

 المحافظة القرية مجال تركيز العمل اسم الجمعية #
 اريحا نويعمة تطريز، نحاس، فسيفساء جمعية النويعمة التعاونية  .0
 اريحا عين السلطان مطرزات جمعية شجرة الحياة  .3
 الخليل دورا مطرازات جمعية بنت الريف  .2
 الخليل دورا مطرزات نادي نسوي دورا  .4
 بيت لحم العبيدية مطرازات، انتاج مالبس مركز صبايا العبيدية  .5
 بيت لحم تقوع مطرازات ، بساط عربي مركز تقوع النسوي  .6

 :الشركاء في المشروع

  :مؤسسة البيت الدنماركي في فلسطين

المهن ة على تسهيل الحوار والتبادل الثقافي بين أصحاب تعمل المؤسس ،أهلية غير ربحية ومستقلة سياسياً هي مؤسسة 
كما وتوفر المؤسسة الفرصة لمصممي األزياء وميكانيكية السيارات والصحافيين والطالب ، .الدنماركيين والفلسطينيين

 .والمزارعين وغيرهم لالشتراك بمشاريع تبادل ثقافي ملهمة

  :معهد االزياء والنسيج

ويقدم  1994تأسس في عام . ين الذي يوفر برامج تدريبية في مجال صناعة الغزل والنسيجاالمعهد األول في فلسط
يتواجد مركز المعهد في بيت ساحور، ويديره مجلس إدارة يتكون من  ،تصميم األزياء لطالبه شهادة لمدة عامين في

 .خمسة عشر عضوا

  :كلية التصميم -األكاديمية الملكية الدنماركية للفنون الجميلة 

أكثر من منذ وقد وجدت هذه المؤسسة ، مؤسسة تعليمية تحت إشراف الوزارة الدنماركية للعلوم واإلبتكار والتعليم العالي
عام، وتتكون من مدرسة التصميم الدنماركية واألكاديمية الدنماركية الملكية للفنون الجميلة وكلية الهندسة 824

 .المعمارية
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     :سب الجدول التاليحصميم تتدريب مكثف في ال ركاتوالمشا نيهذا وقد تلقى المشارك
 3102النتائج باالرقام للعام / المخرجات

 الدنمارك/الكلية الملكية معهد النسيج/ الطالب برنامج النساء/المشاركات عدد ورشات العمل
31  1 01 3 

 

 

 "تصميمفي سياق ال مشروع"معرض نهاية العام االول من 

ت تحت برنامج اداء النساء المشاركأجسد من انجازات في تطوير  لماام االول من تنفيذ البرنامج هذا وفي نهاية الع
وجمعية البيت النماركي في  ،وطلبة معهد بيت ساحور للنسيج ،المنفذ من قبل مؤسسة دالية "دعم النساء أجلنساء من "

بداعي واقتباس لحس اإللذي اشتمل على انجازات وافتتاح معرض باإلحيث تم ا ،الراعي الرسمي للمشروع فلسطين
 .المعروضات المختلفةااللهام من البيئة الخارجية والتصاميم المعمارية والتي برزت في 
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 :"العطاء المجتمعي"برنامج 

لتقليل اإلعتماد على المساعدات استمرت مؤسسة دالية بالتوعية وتوجيه المجموعات الى استغالل المصادر المحلية وفقا 
 .إنطالقًا من قدرة الفلسطينيين على العطاء "نظام عطاء مجتمعي"بناء ل وذلك دالية جية مؤسسةلمنه

فراد لتحمل مسؤولياتهم اتجاه مجتمعاتهم أو من شركات وبنوك  بأطيافهستهدف القطاع الخاص الفلسطيني تإن دالية 
صناديق الشركات لزيادة مساهمات القطاع  سيس المزيد منألى تحيث تسعى دالية ا باالستثمار المتبادل بين الطرفين،

م بدوره في تحقيق الربح لصالح القطاع الخاص عبر االستهالك لمنتجاته هالذي يساو الخاص في دعم المجتمع 
 .ومصنوعاته المختلفة

عمال أرجال عي اليها مؤسسة دالية ورشة عمل د   نظمت "العطاء المجتمعي"ولخلق حوار مع القطاع الخاص ودوره في 
هاشم الشوا مدير عام ورئيس مجلس ادارة بنك فلسطين السيد ومدراء شركات وبنوك حيث تحدث في الورشة كل من 

وعبر الفيديو كنفرنس تحدث  ،((AIMالمحدود ورجل االعمال السيد سام بحور مدير شركة إدارة المعلومات التطبيقية 
 .كوم بيتالسيد ربيع عطايا مدير ورئيس مجلس ادارة 

ن أيسرنا علنت فاتن زهرا باالنابة عن السيد اياد جودة عن افتتاح صندوق شركة حلول بقولها أالل الورشة هذا وخ
نعطي من خالل شريك محلي وخاصة مؤسسة دالية لعمق عالقتها الطويلة مع المجتمع وضمان استخدام مواردنا بطرق 

 .أكثر استدامة

المؤسسات المجتمعية ومقره جنوب  ة جيني من الصندوق العالمي لدعموالقت السيدة نورا مراد كلمة باالنابة عن السيد
 .دوالر لصالح الصندوق 8000القطاع الخاص بـ شركات  من قبل 7089في والذي دعم كل صندوق يفتتح فريقيا أ

 
:  الخاصة اتاالصدار اضغط لالطالع على _  http://www.youtube.com/watch?v=1R6mWPcv7mU :لمشاهدة اإلجتماع كامل على الرابط التاليو 
 "  الزاوية للعطاء المجتمعي"دعم صندوق ب "أبراج كابيتالصندوق "لمساهمة خاصة  ودراسة حالة واالنجليزية العربيةالعطاء المجتمعي المستدام في فلسطين باللغتين بـ

http://www.youtube.com/watch?v=1R6mWPcv7mU
http://www.dalia.ps/files/FINAL-Arabic-CorpPhilanthropy-opt.pdf
http://www.dalia.ps/files/AbraajCase.pdf
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 :للعطاء المجتمعي الزاويةصندوق 
 

ء دوالر لسكان القرية من الشباب والنسا 200للسنة الثانية على التوالي يقدم صندوق الزاوية قروض متواضعة بقيمة 
مفيد  دم مصطفى، قاسم ابو نبعة، موسى ابو زر،آالسيد  :وهمحيث تتولى لجنة الصندوق  لدعم مبادراتهم المختلفة

وتقوم عادة اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة وترفع توصية لمؤسسة دالية باالسماء التي منحتها  .فاروق موقدي السلخي و
ت نوهذه المجموعة كالعملية االقراض ونتائجها توضح الوضع الحقيقي  الموافقة للحصول على القرض والدراسة المذكورة

 .من خالل الصندوق الفئة الثانية التي قامت بتنفيذ مشاريع صغيرة جداً 
 : نواع المشاريعأالمقترضين و والجدول التالي يبين عدد 

 
 #       اسم المقترض اسم المشروع

  .8 منير محمد عزيز نمر استصالح ارض زراعية

  .7 ناجح عبداللطيف ابو العسل طوير حضانة اطفالت

  .2 عدي عثمان وهبة بيع اجهزة كمبيوتر

  .9 محمود عبد اهلل عليان مشروع بقالة

  .4 هداية انيس محمد رداد مشروع مشترك بقالة 

  .6 رزق اهلل محمد حسن بقالة  مشروع

  .2 انتصار عبد القادر مصلح دكان صغير

  .1 نعيم عبد حسين صالون حالقة للرجال

  .4 عماد حامد يوسف مشتل اشجار

  .80 جالل محمد امين قاسم شراء مستلزمات حضانة اطفال

  .88 محفوظ عبد الحميد شقير ماكينة خياطة

  .87 اسالم عبد الجبار موقدي تربية اغنام

  .82 اياد عثمان مصلح بيع اجهزة خلوية

  .89 امل عبد الكريم السلخي بيع احذية

  .84 سائد وصفي نوفل شقير استالح اراضي

 
 المساهمون في دعم صندوق الزاوية 

    دوالر وساهمت دالية بقيمة  7400ث تم جمع يبناء القرية بالشتات وداخل البلدة حأكانت عبر المساهمات من 

 :ما المساهمات كانت كالتاليأ $ 7000و في المرحلة الثانية $8400 ،في المرحلة االولى$ 7400

 الشتات -عبد القادر ابو نبعة سكان القرية -ادم مصطفى الشتات -داسماعيل احم االمارات -ابراج كابيتال 
6111$ 0411$ 511$ 0111$ 
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 بقالة ومحل بيع االحذية والنثريات المتنوعة :صور لمشروعين صغيرين

 
 

جائزة  ن سيمام "Special Mention" على جائزةحازت مؤسسة دالية 
المساعدات الدولية " على فيلم 7082اإلعالم المجتمعي المؤثر لعام 

و قد تم اختياره من ضمن فئة فيديو  ".تضر بالمجتمع المدني الفلسطيني
نمية االقتصادية و التأثير التعليمي والذي يروج لتوجهات استثنائية في الت

 .حقوق االنسان
ن قوانين و بروتوكول المساعدات الدولية تضعف الجهود المحلية، و قد أتوضح كيف  يظهر مؤسسات فلسطينية الفيلم

 .أعربت المؤسسات عن حاجتها الى توجهات بديلة للمساعدات

ــــــــق  ــــــــة و حقــــــــوق االنســــــــان عــــــــن طري ــــــــة المجتمعي ــــــــوعي العــــــــالمي فــــــــي العدال مســــــــابقة ســــــــيما الســــــــنوية تزيــــــــد مــــــــن ال
 .و النشطاءالترويج لالعالم المرئي للمخرجين الرياديين 

 يمكن مشاهدة اسماء الفائزين على الرابط التالي  
)winners/-http://socialimpactmediaawards.com/2013( 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8GGoVjRvAnw
http://www.youtube.com/watch?v=8GGoVjRvAnw
http://socialimpactmediaawards.com/2013-winners
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 مسابقة قيادة العدالة المجتمعية
 

 

في مسابقة قيادة  حازت مؤسسة دالية على جائزة عالمية
تم االعالن عن فوز مؤسسة وقد تم  العدالة المجتمعية

دالية بجائزة عالمية من جامعة كاالمازوو في مسابقة قيادة 
 88 العدالة المجتمعية التعاونية من مركز اركوس بتاريخ

و قد أكدت الجائزة على عمل مؤسسة دالية . 7082مايو 
ات التعاون و الريادي الذي استخدمت فيه استراتيجي

لة و تقرير المصير في ئاالبتكار من أجل تطوير المسا
 .المجتمع المدني الفلسطيني
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و قد تقدمت مؤسسة دالية للجائزة من خالل 
 :مشاركتها بفيلم

حق تقرير مصير الفلسطينين  أجلمن  " 
  ،"ميةانفسهم بالتن

ي سامي مخرج الفلسطينلليستمر الفيلم 
يأخذنا في رحلة العالول لمدة عشر دقائق و 

ا عن نيقودها سكان القرية الفلسطينيين ليخبرو 
بقرار تشاركي مع  ساتمشاريع المؤسس
خلق مقر بديل : مثل المجتمع المحلي

المصنوعات اليدوية  يستضيف النساء النتاج
والجمعيات التعاونية عبر تاهيل ة، مشروع تربية األغنام في تعاونية العوجا لتطوير الريف، في جمعية النويعمة التعاوني
 .المعدات الزراعية المتهالكة

 في تنفيذ مشاريع تسهم في التطوير و تظهر فطنة الفلسطينيين الفيلم من ايصال نجاح مؤسسة داليةو قد تمكن 

 .العطاء قدرتهم علىحسهم القيادي و و 

نحاء أتعلمت كثيرا عن القرى في "لفيلم مخرج الفيلم العالول الذي قادته رحلته االستكشافية إلى بث الروح في ا و قد قال 
و تعلمت ان هناك مجتمعات المحلية، لل" التطوير"عن التأثيرات السلبية للمانحين الخارجيين و مشاريع لغربية و الضفة ا

بزمام األمور و أجندة التطوير  ن يمسكأمدني الفلسطيني يستطيع لمجتمع الن اأهم من هذا كله أبدائل و حلول و 
 " اصالح المشاكل التي تواجه المجتمعات الفلسطينيةو 

سعيدة موسى و العالول خالل سفرهم الى مركز اركوس في جامعة كاالمازو  ةت المديرة التنفيذية لمؤسسة داليو قد حمل
من خاللها حس الفلسطينيين بالمسؤولية و طاقة التغيير الكامنة في متشيغن في الواليات المتحدة رسالة أوصال 

مؤسسة مرشحة في المرحلة النهائية للجائزة العالمية و الذين تم  84بداخلهم، و كانت مؤسسة دالية و احدة من 
مل شة عدعوة سعيدة موسى و العالول للمشاركة في ور هذا وقد تم دولة مختلفة،  72منظمة من  811 اختيارهم من بين

 .النهائيون رابحونالمشاركون ال تحكيمال ت لجنةخاللها اختار استمرت لمدة يومين متتاليين و 

http://www.youtube.com/watch?v=3eTAkScslr0
http://www.youtube.com/watch?v=3eTAkScslr0
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 :المشاركات الخارجية للطاقم التنفيذي

 :االستثمار في بناء النزاهة العربية

غصن الزيتون في جرش االردن، والمنظمة  عقيمت دورة تدريبية في منتجأ
لعربية في األردن بالتعاون مع جامعة عمان من قّبْل أكاديمية النزاهة ا

متخصصة إلعداد أيام  4 دة الدورةم، Integrity Actionاألهلية ومؤسسة 
مؤسسة دالية  دعوةحيث تم قيادات من المجتمع المدني قادرة على التشخيص الفعال لقضايا الفساد في المنطقة العربية، 

  .7082حزيران  78 -86التنفيذي سعيدة موسى في الفترة مابين  للمشاركة فيها وتم تمثيل دالية من قبل المدير
أن الدورة صممت بشكل دقيق وتم  كدأفي حديث للدكتور مالك العمايرة المدير التنفيذي للشبكة العربية لتعليم النزاهة "

ة، للوصول إلى من مختلف الدول العربي ة/متدرب 20اختيار المتدربين وفق معايير حددتها األكاديمية ليتم قبول 
 . مهارات بشكل أعمق ة/اكتساب المتدربين

م فهما حقيقيا لتحديات النزاهة في يقد، محاولة لتالهدف األساسي من الدورة التي تقام ألول مرة باللغة العربيةوكان 
بناءة من قبل كسب المتدرب مهارات المشاركة ال، وترتيب أولويات المعالجة، و الدول العربية المختلفة وكيفية تحديدها

 ".ة لالستجابة السريعة الحتياجات المجتمعينمختلف األطراف المع
 اءشطهة المجتمعية الموجه للموظفين ونهذا وغطت الدورة اثنين من مختبرات السياسات هما مختبر قدرات بناء النزا

تدريس مواد النزاهة والشفافية في هة الموجة لألكاديميين الذين يقومون على المجتمع المدني، ومختبر قدرات تعليم النزا
 . الجامعات العربية

دولة عربية هي فلسطين واألردن ولبنان والكويت والسعودية واليمن ومصر  88مشاركا من  71كما وحضر الدورة 
مختبر النزاهة المجتمعية ومختبر : والسودان وتونس والجزائر والمغرب و فلسطين، وتم تقسيم الحضور إلى مجموعتين

  .فرق عمل 4ليم النزاهة وتقسيم كل مختبر إلىتع
 

 4محاضرات رئيسة و 80 الدورة وتضمنت
محاضرات فرعية مختلفة لكل مختبر باإلضافة 

، لسات عمل للفرق وندوتين مسائيتينج 4إلى 
واختتمت بجلستين طويلتين لعرض ومناقشة كافة 

 .نتائج والخبرات المكتسبة والتقييمال
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 للدول العربية في تونساإلجتماع اإلقليمي 
 

دعاء حنتولي في االجتماع " دعم النساء أجلنساء من "شارك كل من المدير التنفييذي سعيدة موسى و منسقة برنامج 
_ 79/6/7082االقليمي للدول العربية والذي نظمه صندوق االمم المتحدة للمساواة بين الجنسين في تونس من 

الشركاء وتعزيز قدرات المنظمات في مجال االدارة المركزة على النتائج ،وقد انبثق بهدف بناء قدرات ، 72/6/7082
، الجزائر ، تونس ، مصر، لبنان ، فلسطين )ن تضم جميع الشركاء م" سوا للمرأة العربية"سيس شبكة أع تعن االجتما

نظيم اللقاء تحت رعاية مركز المراه وقد تخلل االلقاء معرض شاركت به كافة المنظمات الشريكة وتم ت( العراق، المغرب 
 العربية للتدريب والبحوث في تونس
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 :"المناصــــرة"
 

قوض االحتالل عملية التنمية بالسيطرة على الموارد واألرض والمياه لذا نسعى الى تحسين فعالية المساعدات التي 
ولويات المجتمع أعلى  ولين وليست بناءاً يتلقاها المجتمع الفلسطيني والتي في الدرجة االولى تنفذ بأجندات المم

 .الفلسطيني، ومنحهم حق القرار بالتنمية

نظار مؤسسات وأفراد المجتمع المدني الفلسطيني بحقهم بالمساعدات أعدة فعاليات للفت حيث بادرت مؤسسة دالية ب
لية المشروعة للشعوب في مناطق ولوياتهم بإصالح نظام الدعم الدولي وفق القوانين الدو أتستجيب وتحترم  التي يجب ان

 . النزاعات والشعوب الراضخة تحت االحتالل

 وما زالت مؤسسة دالية تواكب عملها بالمناصرة واالستمرار على دعم الفعاليات التي تكفل وضع ملف المساعدات

 :جندة مؤسسات المجتمع المدني بمستوياتها أعلى 
x  والتي تدور حول التأثير السلبي للمانحين على المجتمع ا مراد مقابلة أجرتها محطة الجزيرة مع المتطوعة نور

 . الفلسطيني

x  المتعلقة بنظام الدعم وفعالية المساعدات منها االتالمقاصدار : 

 في فلسطين" المساعدات"هي مشكلة  ما -دفاًعا عن المقاطعة: المساعدات مشروطًة بالموافقة الفلسطينية -

 http://www.adabmag.com/node/511: انظر على الرابط التالي 

 هل يجب على الفلسطينيين مقاطعة المساعدات الدولية؟ -

 ws/article/view/id/392361#.USCObujVFgghttp://www.alquds.com/ne:  انظر على الرابط التالي 

x  عمل دالية ووصفها الحل منهجية وتوثيق عرف تللواالفراد وخاصة طالب االبحاث االستجابة لعدد من المؤسسات
 (. www.dalia.psانظر التفاصيل لبرنامج المناصرة على موقع مؤسسة دالية ) . االمثل لمساعدة المجتمع 

 

 :ةالربـــــط و الشراكـــ
ن يحتاجونها لحل مشاكل من العالقات وتبادل الخبرات وربط المصادر بين ذوي الخبرة ومم متعددة تاخذ الشراكة اشكاالً 

لذا تسعى دائما الستغالل  ،صدقاء والمتبرعين ومقدمي الخدماتوتحتفظ مؤسسة دالية بشبكة واسعة من اال ،مجتمعاتهم
خاذ القرارات الصحيحة مكينهم من االستمرار واتتفراد والجماعات لاأل العون ورفع المعاناه عن كاهل الفرص لمد يد

 .ولوياتهمأب

http://www.adabmag.com/node/511
http://www.alquds.com/news/article/view/id/392361#.USCObujVFgg
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x لتبادل الخبرات  ا من خالل برامج المنحهنسج خيوطشراكة تكمن في الشبكة التي ت  لشكال اأول شكل من أ
 ،اء وبناء القدرةمن العطلثمانية عشر شهر فرادها ومن هؤالء الشركاء التي عملت معهم دالية أوالمعلومات بين 

 . على ثالثة محافظات ة، وعددهم خمسة عشر جمعية موزعلكي يكونوا رائدين في عملهم

 

x  بناء المجتمع ولفئات مختلفة منهاتقديم الرعاية المالية للمجموعات التي تدعم وتقدم خدمات الاإلستمرار في: 

o على التواليلسادسة اخول والتي تستمر مؤسسة دالية برعايتها للسنة دحملة الحق في ال . 

o  الرابعةورشة قلسطين للكتابة والتي تقوم مؤسسة دالية بتقديم الرعاية المالية لهذه المجموعة للسنة. 

o حملة“Militry Court Watch”   الثانيحيث تقوم مؤسسة دالية بتقديم الرعاية المالية للعام. 

 
x بتنفيذ مشروع في سياق ماركي في فلسيطين البيت الدنبمشاركة مؤسسة دالية حيث تستمر  ،شركاء خارجين

قبل مؤسسة دالية في ثالثة محافظات وهي الخليل، بيت مؤسسات من شبكة الممنوحين من  4 عالتصميم م
 .لحم وأريحا

 

x تي تقوم بتبادل شركاء مع شبكات خارجية عالمية واقليمية حيث تلتزم دالية بعضويتها بهذه الشبكات ،ال
 :هات مناالفكار والمعلوما

 

 
 
 

CCFD – 

FRANCE. 

 

 

Synergos: net work member. 

 

 

Better 

Aid 

 

 

Open Forum for CSO. 
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Grantmakers 

National Committee for Responsive Philanthropy 

 

 
x ن والذين التزموا لسنوات بتقديم الدعم لبرامج ويكمن بتبادل الخبرة مع الممولي :اما الشكل االخر من الشراكة

بضرورة وجود المؤسسات  مؤسسة دالية اليمانهم بجدوة فلسفتها ومنهجيتها وهم من دول وخلفيات تؤمن
 :ومنهموتعتبر مؤسسة دالية االولى بفلسطين  ،المجتمعية

 

 : الصندوق العالمي لدعم المؤسسات المجتمعية .0
 .لعطاء المجتمعي ابرنامج ل منحة الصندوق لهذا العام غطت

االطالع التفاصيل لمعرفة ا
http://www.youtube.com/watch?v=1R6mWPcv7mU   

 

 

7. Cordaid: 

والتي تستمر حتى عام ( 7082)تم توقيع اإلتفاقية في نهاية هذا العام 
7089 .  

 :ة العالميبرنامج المرأ .2
 .7082للعام " دعم النساء أجلنساء من "برنامجإستمر بدعم 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1R6mWPcv7mU
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 :صندوق المراة العالمي .4
 . إستمرار دعم الصندوق لمؤسسة دالية

 
 

x من القطاع الخاص في االمارات العربية ومنهم  ئناشركا اما: 

 : شركة أبراج كابيتال .0

خصص مبلغ سنويا ب همؤسسة دالية والتزمت برفد ىوق لدافتتحت صند
 .في قرية الزاوية بمحافظة سلفيت" الزاوية للعطاء المجتمعي "لصندوق 

 

  :شركة مجموعة الجبار لإلنترنت .3

 

x  شركاءنا من القطاع الخاص الفلسطيني ومنهم  أيضاً ولدينا: 

 :صندوق اإلستثمار الفلسطيني .0

 ورشة العمل في دور القطاع الخاص دعم 

 

 :شركة أرامكس .3

 امكس لدعم صناديق القرى للعطاء المجتمعي فتح صندوق ار 

 

   شركة حلول للتنمية االستشارية  .2

 

x  من كافة انحاء العلم يتبرعون سنويا اما بالمال او الجهود والخبرات والخدمات  مجموعة من االفراد أيضاً وهناك
خدمات الموقع ترجمة،  ، المحاسبة، التقييم،احيانا اثمان عالية منها التدقيق الماليالتي تقدر قيمتها ب

 .  لكتروني، فنيي تكنلوجيا وانترنتاال



23 

 

x 2013المساهمون للعام  :  

 

Peace Geeks نورا مراد جمال نجيب 

Katharine Lester سالم زهران محمد ريماوي 

Jane Masri ميليا طنوس منى دجاني 

smart design سعيدة موسى مفيد السلخي 

Abdul Dkaidek خائيلمها مي ادم احمد  

sabeen shaiq محمود كتانة سام بحور 

Douglas C Matthews رداد فاروق سهام رشيد  

Fawad Shaiq سهام رشيد روال مظفر 

Warren R. Keller عزة الشعيبي محمد شاهين 

Jennifer Holthaus ميسا شقير رامي حناوي  

Pauline Solomon امجد شاهين مهند يعقوبي 

Mark Ajluni  بلدية اريحا عفانةنهاية 

Fadi Saba   طولكرم -الغرفة التجارية ذوقان فيشاوي  

 ليلى كيكسو سمر التميمي خالد عورتاني

 باسل منصور غسان نمروطي دافينا غيتلي

قلقيلية -ن منتدى المثقفي  نادي يوسف الحاج قاسم نزيه عيسى  

 



24 

 

 

x  مجلس االدارة: 
 – رامي حناوي،عضو  -، جمال نجيب عضو -، سلوى ابو سخيلة امينة الصندوق – مظفر ، روالرئيس مجلس االدارة  – مها ميخائيل

 .عضو -عضو ، ذوقان قيشاوي  -محمود كتانة ، عضو
 

x  اعضاء الهيئة العمومية: 
، سام اكتلي، عزة الشعيبي، دافينا جصور، سلوى ابو سخيلة، محمد شاهين، حمادة البياري،عصام نصار، باسل منمحمود كتانة، سهام رشيد

، سالم زهران، ريما عجرمي، خالد عورتاني، منى دجاني، ، جمال نجيب، ذوقان فيشاويمها ميخائيل، رامي حناوي، بحور، روال مظفر
 .صالح دوابشه، نورا مراد

x  3116عام المؤسسون : 
جوليت ابوعيون ، ا جاكتلي، نورا لستر مراد ، سام بحور، محمد شاهين، حمادة البياري، عصام نصار، هبة الحسيني، دافين

 .جمال نجيب، باسل منصور، غادة رباح ، تريز زبيدات
 

x سام بحورنورا مراد : لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي ،.  

x نورا مرادمحمد فضل الريماوي :بعمل مكتبي متطوعين ،. 

x الموظفون : 

 .سعيدة موسى :المدير التنفيذي

 .أحالم سماره: مساعدة إدارية

 .يليا طنوسم :محاسبة

 .دعاء حنتولي: منسقة مجتمعية

 .محمد عبد الرحمن: مراسل
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 مؤسسة داليا 
 1031كانون األول  13البيانات المالية كما في 
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 الفهرس
 

  
 

 رقم الصفحة    

 1    المستقل تقرير مدققي الحسابات 

 1    بيان المركز المالي

 4  التغير في الموجودات الصافيةو  نشاطاتال بيان 

 5    بيان التدفقات النقدية 

  6    إيضاحات حول البيانات المالية 
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 بيان المركز المالي

 2212كانون األول  31كما في 
 (بالدوالر األمريكي) 
 
 2212  1031  إيضاح 

      الموجودات
      

      الموجودات المتداولة
 223325  221,662  1 النقد والبنوك

 1233305  132,505  4 المنح المستحقة
 53113  -   قروض مستحقة

 33323  1,640   الدفعات المدفوعة مقدما والموجودات االخرى
 1333023  355,807   مجموع الموجودات المتداولة

      
      الموجودات غير المتداولة

 33323  7,813  5 أصول ثابتة، بالصافي
 33323  7,813   غير المتداولة مجموع الموجودات
 1353273  363,620   مجموع الموجودات

      
      المطلوبات وصافي الموجودات

      
      المتداولة  المطلوبات
 233375  31,840  6 ومصاريف مستحقة ذمم دائنة

 13222  -   شيكات مؤجلة
 233275  31,840   المتداولة المطلوباتمجموع 

      
      المطلوبات غير المتداولة

 -  16,340   قروض تمويلية مستحقة
 123222  15,095  7 تعويض نهاية الخدمة 

 333370  63,275   المطلوباتمجموع 
      

      صافي الموجودات
 303503  32,445   صافي االصول الغير مقيدة

 033321  267,900   مؤقتبشكل  االستعمال االصول المقيدة
 1333305  300,345   مجموع صافي الموجودات

 1353273  363,620   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
 
 

 
 
 

 
ال يتجزأ من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزء  
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 النشاطات والتغير في صافي الموجوداتبـيـــان 

 2213كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 (األمريكيبالدوالر )

 
 

 إيضاح

 
 
 

 غير مقيد

 
مقيد 

االستعمال 
 بشكل مؤقت

  
 

المجموع 
1031 

 

المجموع 
2212 

          المنح واإليرادات األخرى
 2573105  290,900  290,900  -  8 المنح

 333222  20,484  -  20,484  9 تبرعات، معونات وأخرى 
 -  -  (120,301)  120,301   صافي الموجودات المتحررة من التقيد 

 2713350  311,384  170,599  140,785   اإليرادات  مجموع
          
           مصاريفال

 1173322  98,054  -  98,054  30  مصاريف المشاري 
مصاريف المشاري  المنفذة من قبل 

 الشركاء
 
 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
353223 

 19,491  32,756  -  32,756  30 مصاريف إدارية وعمومية
 2,405  2,050  -  2,050  5 اإلستهالك

 1353523  132,860  -  132,860    مصاريفالمجموع 
          
 1233322  178,524  170,599  7,925   تغير في صافي الموجوداتال

 -  (14,973)  -  (14,973)  33 تعديالت سنوات سابقة
 203532  136,794  97,301  39,493   صافي الموجودات في بداية السنة
 1333305  300,345  267,900  32,445   صافي الموجودات في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزء
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   بيان التدفقات النقدية

 2213كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 (بالدوالر األمريكي)
 

  2013  2012 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 1233322  178,524    موجودات للسنةالفي صافي  التغير
المستخدم )النقد مع صافي صافي التغير في الموجودات تعديالت لتسوية 

 ةاألنشطة التشغيلي( في
    

 -  (14,973)  تعديالت سنوات سابقة
 23525  2,050  االستهالك

 (1233023)  (24,598)  في المنح والقروض المستحقة( الزيادة)
 (23033)  2,086  في الدفعات المدفوعة مقدما والموجودات االخرى( الزيادة)

 33022  4,890  الزيادة في تعويض نهاية الخدمة
 (333337)  4,256  في الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة والشيكات المؤجلة( النقصان)

 (323252)  152,235  األنشطة التشغيلية ( في المستخدمة) صافي التدفقات النقدية
     

      االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (23522)  (2,237)  شراء موجودات ثابتة

 (23522)  (2,237)  االستثماريةاألنشطة  (في المستخدمة)صافي التدفقات 
     

       التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 -  16,340  الزيادة في القروض المستحقة

 -  16,340  التمويليةاألنشطة  (في المستخدمة)صافي التدفقات 
     

 (323032)  166,338   البنوكفي النقد و الزيادة (النقص)صافي 
 773273  55,324  بداية السنة  – البنوكالنقد و
 223325  221,662  نهاية السنة - البنوكوالنقد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ من هذه البيانات
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 إيضاحات حول البيانات المالية

  (بالدوالر األمريكي)
 

 عام .3
عل  أيدي أفراد من المجتم  الفلسطيني في كل من الضفة الغربية بما  2223مؤسسة دالية مؤسسة مجتمعية تأسست عام 

الديانة وونتميز في مؤسسة داليا بتنوعنا من حيث العمر والجنس . فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والخط األخضر والشتات
 .القادمة وانتماءاتنا الفكرية، إال أنه توحدنا رؤيتنا

 
حشد واستخدام كل الموارد الالزمة وبالشكل المالئم لتمكين وخلق مجتم  مدني مستقل مسؤول نابض  في  اتهوتتلخص رسال

 .بالحياة تسود فيه الشفافية والمحاسبة
 

 المحاسبية الرئيسية ملخص السياسات .1
 .التقارير الدولية معاييرتم إعداد البيانات المالية بحسب 

 
 :مؤسسةأهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الفي ما يلي 

  
 والبنوك النقد . أ
 .كورصيد البنو النقد في الصندوق يتكون من التدفقات النقدية، النقد والبنوككشف  تخص ألهداف   
 

   الموجودات الثابتة   . ب
التكلفة ناقص . المتراكم وأي نقصان في القيمة ستهالكاالمطروحا منها الثابتة تظهر الموجودات الثابتة حسب سعر التكلفة  

 .القيمة المتبقية للموجودات الثابتة  تستهلك حسب طريقة القسط الثابت عل  طول العمر االفتراضي لألصل
 

 :نسب االستهالك هي
 

 % 12اجهزة ومعدات                         
 % 12 – 12أثاث                                       

 
 الذمم الدائنة والمستحقات  . ت
بالذمم للمبال  التي سوف تدف  بالمستقبل للبضائ  والخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل  فالعترايتم ا
 . ردينالمو
 

 مخصصات   . ث
اللتزام ناتج عن حدث سابق وان كلفة تسوية ا (قانوني أو متوق )أي التزام  مؤسسةعل  اليتم إثبات المخصصات إذا كان 

    .ضوعيةمحتملة ويمكن قياسها بمو
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة  . ج
 .في فلسطين حسب اللوائح والقوانين المحلية المعمول بهايتم احتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة 
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 (يتب ) إيضاحات حول البيانات المالية

  (بالدوالر األمريكي)
 

 يتبع –ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية         .1
 

 المنح والتبرعات . ح
االيرادات المقبوضة مقدما و.  االيراد وذلك حسب طريقة االستحقاق المحاسبي من المانحين عند تحقق المنح والهبات تسجيل يتم

 .بشكل مؤقتاالستعمال مقيدة كموجودات تسجل 

 صافي الموجودات. خ
 .مقيدة االستعمال وذلك وفقا لالتفاقيات الموقعة م  المانحينويتم تصنيف الموجودات ال  غير مقيدة 

 المصاريف. د
تصنف المصاريف في بيان النشاطات حسب طبيعتها كمصاريف مشاري  أو مصاريف إدارية وعمومية وتسجل في بيان 

 .النشاطات عند تكبدها حسب أساس االستحقاق
 
 الدخلريبة ض. ذ
 .هادفة للربحمؤسسة غير كمعفاة من ضريبة الدخل ألنها مسجلة  مؤسسةال
 
 العملة  فروق. ر
للدوالر جري ترجمتها فتأما األرصدة القائمة بالعمالت األخرى  بالدوالر األمريكيسجالت محاسبية ب المؤسسةحتفظ ت

 :وذلك حسب التالي األمريكي
 
x وفىق سىعر الصىرف  دوالر أمريكىيم تحويلهىا إلى  غيىر الىدوالر األمريكىي يى الحركات المالية الظاهرة بعمالت أخرى

 .بتاريخ كل معامله
x  سىىعر وفىىق تعىىرض  فىىي البيانىىات الماليىىة  والمعروضىىة عمالت األجنبيىىة األخىىرىبىىالالموجىىودات والمطلوبىىات القائمىىة

 .2213 كانون األول 31كما في  الدوالر األمريكيالصرف السائد مقابل 
x  في بيان النشاطاتتظهر  ترجمة أرصدة نهاية العامالناتجة عن عملية فروق العملة. 

 
: سعر الصرف في تاريخ إصدار الميزانية العمومية   

  1031  2212 
    2.237  0.287  شيكل إسرائيلي
 1.520  1.408  دينار أردني

 1.321  1.377  يورو
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 (يتب ) إيضاحات حول البيانات المالية

  (بالدوالر األمريكي)
 

 والبنوكالنقد  .1
2212  2013   

 نقد في الصندوق   1,311  23231     
 النقد في البنوك     181,244  52,793

 برسم التحصيل شيكات   39,107  -
55,324  221,662   

 
 

 المنح المستحقة .4
2212  2013   

 فاونديشن اوبن سوسييتي  -  303222     
 صندوق البيت الفلسطيني الدنماركي  11,712  213312
 كورد ايد  17,793  123772

-  100,000  UN Women 
-  3,000  PIF 

1233305  132,505   
 

 
 
 

 صول الثابتةألا .5
 مجموع
1031 

اجهزة  
 ومعدات

 

  
 أثاث

 

 :التكلفة     
 السنة رصيد بداية 2,168  10,657  12,825
 اإلضافات 289  1,948  2,237

 استبعادات -  -  -
15,062  12,605  2,457  

     
 :االستهالك     

  السنة رصيد بداية 937  4,262  5,199
 اإلضافات 293  1,757  2,050

 استبعادات  -  -  -
7,249  6,019  1,230  

      
  1031القيمة الدفترية    1,227  6,586  7,813
  2212القيمة الدفترية    13231  33302  33323
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 (يتب ) إيضاحات حول البيانات المالية
  (بالدوالر األمريكي)

 

 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة .6
2212  2013   

 ضريبة الدخل عل  الرواتب  1,168  520     
 حملة حق الدخول لألراضي الفلسطينية  502  123322
 Writing and Workshopصندوق   16,597  33333
 صندوق القرى  -  33022
 اتعاب مهنية مستحقة  1,137  072

 كم عسكريةامح  11,354  -
-  900  Sustainers circle 

 ذمم دائنة اخرى ومصاريف مستحقة  182  13212
26,384  31,840   

 تعويض نهاية الخدمة .7
2212  2013   
 الرصيد في بداية السنة  10,205  33222
 االضافات خالل السنة  6,690  33022

 الدفعات خالل السنة  (1,800)  -
 الرصيد في نهاية السنة  15,095  123222

 
 المنح .8

2212  2013   
 فاونديشن اوبن سوسييتي  -  1333352
 Writing and Workshopصندوق   -  353320
 كورد ايد  72,900  273322
 الدنماركيصندوق البيت الفلسطيني   -  213312
 صندوق دعم المرأة العالمي  -  173222
 صندوق دعم المؤسسات المجتمعية العالمي   15,000  123222

-  200,000  UN Women 
-  3,000  PIF 

 التبرعات الفردية  -  13331
248,194  290,900   

 إيرادات أخرى .9
2212  2013   

 جائزة كاالمازو  9,300  -
 تبرعات فردية  3,089  -
 Sustainer Circleتبرعات من   1,136  -
 إيراد أجار المكتب  3,120  -
 ادات كفالءراي  2,400  -

 أخرى  1,439  33,555
33,555  20,484   

 

. جل كجزء من الئحة المنح اعاله
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 (يتب ) إيضاحات حول البيانات المالية
  (بالدوالر األمريكي)
 المشاريع مصاريف .30

 

 DHIP FOSI كورد ايد
UN 

Women GFFW PIF 

مجموع 
مصاريف 

 عاريالمش

مصاريف 
ادارية 

 وعمومية
المجموع 

1031 
المجموع 
2212 

 50,237 61,800 14,021 47,779 2,330 6,000 - 33,113 4,575 1,761 رواتب موظفين
 1,089 1,371 873 498 - - 67 431 - - مصاريف كهرباء

 339 317 213 104 - - - 104 - - مصاريف مياه
 483 190 - 190 - - - 190 - - مصاريف تنظيف
 1,239 2,379 593 1,786 - 132 - 1,654 - - مصاريف هاتف

 663 - - - - - - - - - مصاريف اتصاالت
 3,215 - - - - - - - - - مصاريف انترنت

 - 1,044 - 1,044 1,044 - - - - - ورشات عمل
 - 6,690 3,027 3,663 - - - 3,112 551 - تعويض نهاية الخدمة 

 - 1,525 1,525 - - - - - - - تأمين
 - 105 105 - - - - - - - ضريبة أمالك

 400 2,600 600 2,000 - - - 2,000 - - مصاريف برمجيات
 627 - - - - - - - - - مصاريف ايجار قاعة

 9,600 9,600 6,400 3,200 - - - 3,200 - - مصاريف ايجار مكاتب
 905 6,321 - 6,321 4,498 - 1,580 243 - - قرطاسية

 3,701 9,324 2,726 6,598 249 593 3,107 1,523 1,126 - مصاريف مواصالت
 2,251 808 210 598 - 5 27 566 - - ضيافة

 3,013 - - - - - - - - - جوائز نقدية
 424 - - - - - - - - - مصاريف الدعاية و االعالن

 1,287 - - - - - - - - - افالم و صور
 1,664 1,882 40 1,842 242 - 1,129 471 - - مصاريف ترجمة
 83 - - - - - - - - - مصاريف تدريب

 1,415 13,427 - 13,427 1,637 1,053 6,737 4,000 - - استشارات
 51,290 9,000 - 9,000 - - - 9,000 - - منح متفرقة
 920 1,137 1,137 - - - - - - - رسوم تدقيق

 567 261 261 - - - - - - - عموالت وفوائد بنكية
 72 - - - - - - - - - وقود

 266 466 462 4 - - - 4 - - مصاريف صيانة
 210 - - - - - - - - - مصاريف ايجار معدات مكتب

 1,858 363 363 - - - - - - - مصاريف اخرى
 137,818 130,810 32,756 98,054 10,000 7,783 12,647 59,611 6,252 1,761 مجموع المصاريف
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 (يتب ) إيضاحات حول البيانات المالية

 (بالدوالر األمريكي)
  

 تعديالت سنوات سابقة .33
 .بالخطأ للشركاء بالمصاريف المحملةيمثل هذا المبل  تعديالت تتعلق 

 
 إدارة المخاطر .31

 معدل الفائدة مخاطر 
 مؤسسةال. تغيرات في أسعار الفائدة السائدة في السوقوالفائدة هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تقلبات  معدلمخاطر 
 .إن وجدت لفوائدالمطلوبات ذات اللتقلبات في أسعار الفائدة عل  تخض  

 
 مخاطر االئتمان 

في . يةوسوف يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مال اتالوفاء بالتزاماحد اإلطراف عن  مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز
 .اوإدارته المؤسسةتم تحديد أي تركيز كبير من مخاطر االئتمان من قبل لم ي المركز الماليتاريخ 

 
 مخاطر العملة

بنشاطات جوهرية في عمالت أجنبية  مؤسسةالقامت ، اإل  تذبذب في أسعار العمالت األجنبية خالل نشاطاتهة معرض مؤسسةال
 .بالتحوط من الخضوع لمخاطر العمالت مؤسسةتقم ال باإلضافة إل  ذلك لم .خالل العام اليوروغير

 
 أخرىطر اخمعوامل 

األمر الذي قد يزيد من  ،المجال السياسي واالقتصادي في مخاطر عالية بيئة فيها في ملتعوفلسطين رام هللا، في  مؤسسةالق  ت
 . بطريقة سلبية مؤسسةالعل  تأثير ال وبالتالي مؤسسةللمخاطر التشغيلية ال
 

 لألدوات الماليةالقيم العادلة  .31
موجودات ما أو سداد مطلوبات مالية بين إطراف راغبة في ذلك وبشروط  هي القيمة التي يتم بموجبها تبادلالقيمة العادلة  

 .الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتتكون األدوات المالية من . تعامل عادلة
 

ومصاريف مدفوعة مقدما  مستحقة القبضوقروض من نقد وأرصدة لدى البنوك ومنح  مؤسسةتتكون الموجودات المالية لل
 .ت الدائنون والشيكات المؤجلةبينما تتكون المطلوبات المالية من حسابا. وموجودات اخرى

 
 .ة غير مختلفة بشكل كبير عن القيمة الدفترية في تاريخ قائمة المركز الماليإن القيمة العادلة لألدوات المالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 


