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 تقریر مدقق الحسابات المستقل

 
 الى السادة رئیسة وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمین،

 مؤسسة دالیة
 رام هللا

 
 

 الرأي
وكل من  2017 كانون األول 31والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في  لمؤسسة دالیةقمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 

والتغیرات في الموجودات الصافیة وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ، وملخص للسیاسات قائمة النشاطات 
  المحاسبیة الھامة ومعلومات إیضاحیة أخرى.

         كما في      لمؤسسة دالیةفي رأینـا، أن القوائم المالیـة تظھـر بصورة عادلـة، من جمیع النواحي الجوھریـة، المركز المالي 
ا ھو مبین في إیضاح ة كمیوأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر المحاسب 2017كانون األول  31

 ).2رقم (
 
 

 أساس الرأي
ً للمعاییر الدولیة للتدقیق فقرة "مسؤولیة مدقق . إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر موضحة في  (ISAs)لقد قمنا بتدقیقنا وفقا

الحسابات" حول تدقیق القوائم المالیة من تقریرنا ھذا. كما أننا مستقلون عن المؤسسة وفق معاییر السلوك الدولیة لمجلس المحاسبین 
بمسؤولیاتنا "قواعد السلوك للمحاسبین المھنین" وقواعد السلوك المھني والمتعلقة بتدقیقنا للقوائم المالیة للمؤسسة. ھذا، وقد التزمنا 

 األخالقیة األخرى وفقاً لھذه المتطلبات. ونعتقد بأن بیّنات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفر أساساً لرأینا.
 
 

 المالیة القوائم اإلدارة عن إعداد مسؤولیة
مبین في إیضاح رقم كما ھو ة یللمعاییر المحاسبإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً 

وعن الرقابة الداخلیـة التي تمكنھا من إعداد وعرض القوائم المالیة بصورة عادلة خالیةً من أخطاء جوھریة، سواء كانت  ،)2(
 ناشئة عن احتیال أو عن خطأ.

 
 ذلك كان واإلفصاح حیثما مستمرة، كمنشأة اإلستمرار على المؤسسة قدرة تقییم عن مسؤولة اإلدارة فإن المالیة، القوائم إعداد عند

 وقف أو تصفیة المؤسسة تنوي اإلدارة تكن لم ما المحاسبیة مبدأ اإلستمراریة باإلستمراریة واعتماد األمور المتعلقة عن مناسباً،
 تعتبر اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على إعداد التقاریر المالیة للمؤسسة. .بذلك القیام إال بدائل حقیقیة أیة لدیھا لیس أو العملیات

 
 

 المالیة القوائم تدقیق حول الحسابات مدقق مسؤولیة
إن غایتنا تتمثل بالحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة خالیة بصورة عامة من أخطاء جوھریة، سواء كانت 

خطأ، وإصدار تقریر المدقق الذي یشمل رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، وال یضمن ناشئة عن احتیال أو عن 
أن عملیة التدقیق التي تّمت وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف تكشف دائماً أي خطأ جوھري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء 

ل فردي أو ُمجّمع فیما إذا كان من المتوقع تأثیرھا على القرارات اإلقتصادیة عن اإلحتیال أو عن الخطأ، وتعتبر جوھریة بشك
 المتخذة من المستخدمین بناًء على ھذه القوائم المالیة.

 
 
 
 
 

 دیلویت آند توش (الشرق األوسط) 
 عمارة المشرق للتأمین     

 حي النھضة، الماصیون
 ٤٤۷ صندوق بریدرام هللا، 
 فلسطین

 
 +      ۹۷۰) ۰( ۲ ۲۹۸ ۰۰٤۸ھاتف: 
 +۹۷۰) ۰( ۲ ۲۹٥ ۹۱٥۳ فاكس:

www.deloitte.com 
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 بیان األنشطة
 (بالدوالر األمریكي) 
 

  إیضاح  2017  2016
 المقیّدةالتغییرات في الموجودات الصافیة غیر      
 اإلیرادات والتبرعات     

 تبرعات غیر مقیدة (9)  44,647  214,286
 خرىأیرادات مساھمات وإ (10)  4,101  21,718

 المقیّدةمجموع اإلیرادات والتبرعات غیر    48,748  236,004
129,978  168,715  (I. (م   المحررة من القیود المؤقتةالموجودات الصافیة  
 مجموع اإلیرادات والتبرعات والموجودات الصافیة المحررة   217,463  365,982

      
 المصاریف     

 مصاریف المشاریع (11)  168,715  127,231
 مصاریف إداریة وعمومیة (12)  37,128  26,578
 استھالك (5)  2,235  3,549

 فروقات عملة   (8,831)  (4,021)
 مجموع المصاریف    199,247  153,337

      
 المقیّدةالتغییرات في الموجودات الصافیة غیر    18,216  212,645

      
-  (440)  (I. (م   المقیّدةإعادة تصنیف الى الموجودات الصافیة غیر  

 المقیّدةصافي التغییرات في الموجودات الصافیة غیر    17,776  212,645
      
 مؤقتاً  المقیّدةالتغییرات في الموجودات الصافیة      

239,238  63,178  (I. (م   اً مؤقت المقیّدةالمنح الواردة  
(129,978)  (168,715)  (I. (م   الموجودات الصافیة المحررة من القیود المؤقتة 

-  440  (I. (م    ً  إعادة تصنیف من الموجودات الصافیة المقیّدة مؤقتا
 تعدیالت سنوات سابقة   -  (5,170)

 مؤقتاً  المقیّدةالتغییرات في الموجودات الصافیة    (105,097)  104,090
      

 في الموجودات الصافیة للسنة التغییرات   (87,321)  316,735
 
 .ال یتجزأ من البیانات المالیة إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً  -
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 یان التغییرات في الموجودات الصافیةب
 )بالدوالر األمریكي( 
 

 
 

 المجموع

 
 المقیّدةالموجودات الصافیة 

 مؤقتاً 

الموجودات  
الصافیة غیر 

 المقیّدة

 

 للموجودات  
  لألنشطة  للمشاریع الثابتة

       
 2015 األولكانون  31الموجودات الصافیة كما في  10,992  40,000 5,170  56,162

       
 الزیادة خالل السنة      

 المنح الواردة 211,111  239,238 -  450,349
األخرىاإلیرادات المساھمات و 24,893  - -  24,893  

475,242  - 239,238  236,004  
       
 النقصان خالل السنة      

 المصاریف (150,590)  - -  (150,590)
 فروقات عملة للمشاریع -  (2,747) -  (2,747)

 الموجودات الصافیة المحررة من القیود المؤقتة 127,231  (127,231) -  -
 تعدیالت سنوات سابقة -  - (5,170)  (5,170)

(158,507)  (5,170) (129,978)  (23,359)  
       

 التغییرات خالل السنة 212,645  109,260 (5,170)  316,735
       

 2016 األولكانون  31الموجودات الصافیة كما في  223,637  149,260 -  372,897
       
 الزیادة خالل السنة      

 المنح الواردة 44,647  63,178 -  107,825
األخرىاإلیرادات المساھمات و 4,101  - -  4,101  

111,926  - 63,178  48,748  
       
 النقصان خالل السنة      

 المصاریف (199,247)  - -  (199,247)
 الموجودات الصافیة المحررة من القیود المؤقتة 168,715  (168,715) -  -
 اعادة تصنیف (440)  440 -  -

(199,247)  - (168,275)  (30,972)  
       

 التغییرات خالل السنة 17,776  (105,097) -  (87,321)
       

 2017 األولكانون  31الموجودات الصافیة كما في  241,413  44,163 -  285,576
       

 
 .ال یتجزأ من البیانات المالیة إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً  -
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 بیان التدفقات النقدیة
 (بالدوالر األمریكي)

 
 2016  2017   
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة      
 التغییرات في الموجودات الصافیة للسنة   (87,321)  316,735 
 

   
في الموجودات الصافیة  للسنة مع صافي النقد   التغییراتتعدیالت لتسویة  

 الناتج عن األنشطة التشغیلیة
 االستھالك  2,235  3,549 
 أخرى متداولةموجودات   (803)  1,503 
 منح مستحقة القبض  101,278  (293,244) 
 صنادیق القرى الدائنة  14,456  5,764 
 أخرى متداولةمطلوبات   26,895  (73,558) 
 تعویضات الموظفین عند نھایة الخدمةمخصص   (1,066)  1,847 

 األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة المستعملة في من   55,674  (37,404) 
      
      
 في النقد وأشباه النقد )النقص( الزیادة صافي  55,674  (37,404) 
 النقد و أشباه النقد كما في بدایة السنة  161,623  199,027 
 النقد و أشباه النقد كما في نھایة السنة  217,297  161,623 

 
 .ال یتجزأ من البیانات المالیة إن اإلیضاحات المرفقة تشكل جزءاً  -
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 إیضاحات حول البیانات المالیة
(بالدوالر األمریكي)   

 
 –عام  -) 1ایضاح رقم (

 
من الضفة الغربیة بما فیھا القدس الشرقیة  ة تم تأسسیھا من قبل مجموعة من المجتمع الفلسطینيفلسطینیمؤسسة مجتمعیة دالیة ھي  مؤسسة

متنوعون من حیث الدین والجنس والعمر، والسیاسة، ولكن توحدھم التزامھم بالتنقل،  مؤسسةوقطاع غزة وإسرائیل والشتات. أعضاء 
 قرارات.سس المجتمعیة في اتخاذ الاألویات الفلسطینیة المحلیة باستخدام ألولواالستثمار، وتوزیع الموارد وفقا لال

 
ً  مؤسسةومن الجدیر بالذكر أن ال / مؤسسة في وزارة الداخلیة الفلسطینیة  مؤسسةوك غیر ھادفة للربح في بلجیكا كمؤسسة مسجلة قانونیا

 .QR- 0115- Fتحت رقم مسجل 
 

-األسس المحاسبیة الرئیسیة المتبعة -) 2إیضاح رقم (  
 

 –األسس المحاسبیة غیر الربحیة  -1
 

الخاصة  958موضوع   حسبو البیانات المالیة حسب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس المعاییر الدوليتم اعداد 
 ، والتي تتطلب تصنیف الموارد حسب التالي:بالمؤسسات غیر الھادفة للربح الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة األمریكي 

 
 غیر مقیداً من قبل المانح. دالیة مؤسسةخدامھا من قبل ة والتي یكون استموجودات غیر مقیّد •
تفاقیة والذي ینتھي مع مرور قیداً من قبل المانح حسب شروط اإلم مؤسسةوالتي یكون استخدامھا من قبل ال مؤقتاً موجودات مقیدة  •

 الزمن أو باستكمال شروط المانح.
 

 :مؤسسةفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل ال
 
 وأشباه النقد النقد-أ

 ك.والبن لدىیتكون من النقد في الصندوق والنقد  وأشباه النقد، النقد تحضیر قائمة التدفقات النقدیة لغرض
 

 منح مستحقة القبض-ب
الغیر قابل  تقدیر المبلغم وأي مبلغ غیر قابل للتحصیل. یت یتم ذكر المستحقات بالمبلغ األصلي لإلتفاقیة ناقص المبلغ الذي تم استالمھ

 للتحصیل عندما یكون التحصیل غیر ممكناً.
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات -ت

طریقة  حسب سعر الكلفة األصلي ناقص االستھالكات المتراكمة. حیث تم احتساب االستھالك حسبالممتلكات واآلالت والمعدات تظھر 
القسط الثابت باستخدام نسب مئویة كافیة الستھالك ھذه الموجودات على مدى حیاتھا العملیة وتبعا لتعلیمات دائرة ضریبة الدخل المتبعة 

 :ھي السنوات المستھلكةفي المنطقة و ھذه 
 

 المكتبي األثاث سنوات 8
 االجھزةالمعدات و سنوات 3-6

 
والمعدات التي تنعكس ضمن المحررة من القیود كما ھو منصوص علیھ في المشاریع الممولة من قبل الجھات المانحة  واآلالتالممتلكات 

 والمعدات عند الرسملة. واآلالتإلى الموجودات الثابتة في بیان التغیرات في صافي الموجودات والمنعكسة في الممتلكات 
 
 

 ت حسابات دائنة ومستحقا -ج
 ال. أمالمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة بالفعل، سواء تمت المطالبة بھا من قبل المورد  المطلوبات ھي 
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 (یتبع) إیضاحات حول البیانات المالیة
(بالدوالر األمریكي)   

 
(یتبع)األسس المحاسبیة الرئیسیة المتبعة  -) 2إیضاح رقم (  

 
-المتراكمة عند نھایة الخدمة  تعویضات الموظفین -ح  

 
 .قانون العمل الفلسطینيحسب تستحق وتسجل المتراكمة عند نھایة الخدمة  تعویضات الموظفین

 
 التبرعات المنح و-خ

 
 .المنحتنفذ من قبل المستلم قبل الحصول على ال واجبةأساسیة شروط بال تحدد المانحین من قبل مشروطة الالتبرعات غیر 

 
 المصاریف-ر

 .تباع نظام االستحقاق المحاسبيوذلك بإ تكبدھاتسجل المصاریف عند 
 
 فرقیات العملة  -ز
 
لم یتم إجراء أي تعدیالت علیھا لتعکس التغیرات في القوة الشرائیة لعملة  .بسجالت محاسبیة بالدوالر األمریكي مؤسسةالحتفظ ت

الدوالر األمریكي تم تحویلھا إلى  والمعروضة في بیان األنشطة األمریكيالدوالر الحركات المالیة الظاھرة بعمالت أخرى غیر التقاریر.
الموجودات والمطلوبات القائمة بالعمالت األجنبیة األخرى والمعروضة في بیان المركز المالي  .ةوفق سعر الصرف بتاریخ كل معامل

  .األولكانون   31في كما  الدوالر األمریكي تعرض وفق سعر الصرف السائد مقابل
 :  بیان المركز الماليبتاریخ مقابل الدوالر ر الصرف اسعأ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولكانون  31
2016 

 األولكانون  31 
2017 

 

 شیكل اسرائیلي 0.288  0.260
 دینار اردني 1.407  1.407
 یورو 1.197  1.052
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 یتبع)(إیضاحات حول البیانات المالیة 
(بالدوالر األمریكي)   
 

 النقد وأشباه النقد -) 3ایضاح رقم (
 النقد وأشباه النقد یتكون من:

 األولكانون  31
2016 

 األولكانون  31 
2017 

 

 النقد في الصندوق  109  24      
 النقد لدى البنوك*   217,188  161,599
161,623  217,297  

 
دوالر أمریكي  13,728 دوالر أمریكي و 12,662 یشمل 2016 األولكانون  31و  2017 األولكانون  31 *النقد لدى البنوك كما في

ً ، و كذلك تشمل ارصدة مقیدة نھایة الخدمة للموظفین آتكأرصدة مقیدة لمكافعلى التوالي،   للمشاریع.  مؤقتا
 
 
 -منح مستحقة الدفع -) 4ایضاح رقم ( 

 منح مستحقة الدفع تتكون من:
 األولكانون  31

6201  
 األولكانون  31 

7201  
 

 المركز العربي األمریكي لألعمال الخیریة 190,696  210,281    
 المؤسسة األوروبیة من أجل الیمقراطیة 10,781  14,262

 أوكسفام كیوبیك -  372
 مؤّسسة فلسطین للتّنمیة -  50,000
 الجمعیة األلمانیة للتعاون الدولي -  22,132
 متابعة الدعم الدوليمؤسسة  -  5,708

302,755  201,477   
 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات –) 5ایضاح رقم (
 تتكون من:الت ومعدات ممتلكات وا

المجموع 
2016 

المجموع  
2017  

المعدات 
  واألجھزة

 األثاث
 المكتبي

 

 القیمة التاریخیة       
 الرصید االفتتاحي 3,962  18,819  22,781  22,781

 االضافات -  -  -  -
22,781  22,781  18,819  3,962  

        
 االستھالك التراكمي       

 الرصید االفتتاحي 2,433  15,001  17,434  13,885
 االستھالكات للسنة 475  1,760  2,235  3,549

17,434  19,669  16,761  2,908  
        
 2017 األولكانون  31صافي القیمة الدفتریة كما في  1,054  2,058  3,112  

         
 2016 األولكانون  31صافي القیمة الدفتریة كما في  1,529  3,818    5,347
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 یتبع)(إیضاحات حول البیانات المالیة 
(بالدوالر األمریكي)   
 

 أخرى متداولةمطلوبات –) 6إیضاح (
 تتكون من: أخرى متداولةمطلوبات 

 األولكانون  31
2016 

 األولكانون  31 
2017 

  

  مبادرة الدعم الدولي  47,623  -     
 مصاریف ایجار مستحقة  11,200  -

 كورد اید  9,945  9,945
 شیكات مؤجلة  4,899  9,978
 المستحقة اتعاب التدقیق  1,740  1,740

 ضریبة الدخل لألجور  87  338
 ورشة الكتابة فلسطین  -  25,719 

 ذمم دائنة أخرى  -  879
48,599  75,494    

 
 صنادیق القرى الدائنة –) 7إیضاح (

 تتكون من:صنادیق القرى الدائنة 
 األولكانون  31

2016 
 األولكانون  31 

2017 
  

 صندوق جنین  9,349  5,070     
 صندوق سلفیت  9,223  3,080
 صندوق رام هللا  6,545  4,905
 صندوق تقوع  6,094  6,094
 طولكرمصندوق   4,703  4,253
 صنادیق القرى (الزاویة وغزة وبرقا)  3,540  7,325
 صندوق قلقیلیة  3,202  3,202

 صندوق التعلیم  3,000  -
 صندوق القدس  2,000  271

 أریحاصندوق   1,956  1,956
 صندوق التطوع  1,000  -

36,156  50,612   
 
 

 عند نھایة الخدمة المتراكمة مخصص تعویضات الموظفین–) 8إیضاح (
 عند نھایة الخدمة تتكون من:المتراكمة مخصص تعویضات الموظفین 

 األولكانون  31
2016 

 األولكانون  31 
2017 

  

 الرصید اإلفتتاحي  13,728  11,881     
 المخصصات المستحقة للسنة  8,376  7,602

 مخصص التعویضات المدفوعة  (9,442)  (5,755)
 الرصید النھائي  12,662  13,728
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 یتبع)(إیضاحات حول البیانات المالیة 
(بالدوالر األمریكي)   
 

 تبرعات غیر مقیدة–) 9إیضاح (
 مقیدة تتكون من:تبرعات غیر 

2016  2017   
 تبرعات فردیة  34,034  211,111     

 رسوم رعایات مالیة  10,223  2,600
 تبرعات أخرى  390  275
 Sustainer’s Circleتبرعات   -  300

214,686  44,647   
 

 أخرىایرادات مساھمات و –) 10إیضاح (
 تتكون من: إیرادات أخرىتبرعات و

2016  2017   
 أخرى مساھمات  4,101  13,908     

 إیرادات إیجار مكتب  -  7,810
21,718  4,101   

 
 مصاریف المشاریع –) 11إیضاح (

 مصاریف المشاریع تتكون من:
2016  2017   

 رواتب وأجور  92,700  71,411     
 منح  30,580  18,094
 اتعاب مھنیة  14,558  10,207
 السفر والمواصالت  9,275  6,226
 ایجار مكتب  4,000  8,800

 مصاریف اخرى  3,628  749
 مصاریف ورشات عمل ومعارض  3,580  1,625
 مصاریف اتصاالت  2,631  1,827
 تنظیف وخدمات  2,251  2,878
 مصاریف تأمین  1,944  1,710
 مصاریف معلومات ومنشورات  1,907  2,694
 "دّكان"مصاریف   1,661  1,010

127,231  168,715   
 

 داریة والعمومیةالمصاریف اإل -) 12إیضاح (
 داریة والعمومیة تتكون من:المصاریف اإل

6201   7201    
 رواتب وأجور  17,586  15,454     
 منح  9,303  -

 إیجار مكتب  5,600  800
 معلومات ومنشوراتمصاریف   1,792  -

 مصاریف اخرى  1,338  1,618
 تنظیف وخدمات  1,062  463

 مصاریف دیون معدومة  303  5,910
 السفر والمواصالت  144  31

 مصاریف تأمین  -  2,302
26,578  37,128   
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 یتبع)(إیضاحات حول البیانات المالیة 
(بالدوالر األمریكي)   
 

 مصاریف المشاریع –) 11إیضاح (
 مصاریف المشاریع تتكون من:

 

  GIZ PSDF MECA EED GFCF GFW 2017مجموع  2016مجموع 
 رواتب وأجور 4,696 6,875 27,338 4,676 23,491 25,624 92,700 71,411
 منح 5,000 - - 900 15,000 9,680 30,580 18,094
 السفر والمواصالت 2,534 2,463 961 556 1,572 1,189 9,275 6,226
 تأمینمصاریف  342 76 1,260 38 228 - 1,944 1,710
 مصاریف "دكان" - 1,305 - - 356 - 1,661 1,010

 اتعاب مھنیة 3,322 - 1,740 391 3,558 5,547 14,558 10,207
 مصاریف ورشات عمل ومعارض 1,258 63 - 62 163 2,034 3,580 1,625
 ایجار مكتب - - 914 - 3,086 - 4,000 8,800
 معلومات ومنشوراتمصاریف  - 753 466 38 650 - 1,907 2,694

 مصاریف اخرى - 1,316 554 526 125 1,108 3,628 749
 تنظیف وخدمات 57 264 800 682 448 - 2,251 2,878
 مصاریف اتصاالت - - 2,316 210 105 - 2,631 1,827

127,231 168,715 45,182 48,782 8,079 36,349 13,115 17,209  

 GFW للنساءالصندوق العالمي 

 GFCF الصندوق العالمي للمؤسسات األھلیة

 EED المؤسسة األوروبیة من أجل الدیمقراطیة

 MECA تحالف أطفال الشرق األوسط

 PSDF مؤّسسة فلسطین للتّنمیة

 GIZ الجمعیة األلمانیة للتعاون الدولي

Terre Solidaire  - اللجنة الكاثولیكیة لمكافحة الجوع والتنمیة CCFD 

 CAAP المركز العربي األمریكي لألعمال الخیریة
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 یتبع)(إیضاحات حول البیانات المالیة 
(بالدوالر األمریكي)   
 

 دارة المخاطر إ -  (13)إیضاح رقم
 

 مخاطر السیولةا. 
تمویل أنشطتھا التشغیلیة. یتم تمویل من مخاطر السیولة عن طریق االحتفاظ بأرصدة نقدیة كافیة لتلبیة التزاماتھا الحالیة و مؤسسةالتحد 

 .في غضون ثالثة أشھر المالیة تسدد مؤسسةلللتزامات معظم اإن  مانحة متعددة. من قبل جھات  مؤسسةالأنشطة 
 

 مخاطر العملةب.
بنشاطات جوھریة في عمالت أجنبیة  مؤسسةلم تقم ال ،ابیة خالل نشاطاتھإلى تذبذبات في أسعار العمالت األجن ةمعرض مؤسسةال

 خالل العام. الدوالر األمریكيغیر
 

 مخاطر معدل الفائدة . ت
خضع ت مؤسسةالمخاطر معدل الفائدة ھي مخاطر تغیر قیمة األدوات المالیة نتیجة تقلبات وتغیرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق. 

 للتقلبات في أسعار الفائدة على المطلوبات، إن وجدت.
 

 مخاطر االئتمان ث. 
وتسعى  یتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. مما ھطراف عن الوفاء بالتزاماتأحد األمخاطر االئتمان ھي مخاطر عجز 

ومراقبة الذمم المدینة  إلى إدارة مخاطر اإلئتمان فیما یتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود إئتمانیة للعمالء بشكل فردي، مؤسسةال
 .اوإدارتھ مؤسسةلافي تاریخ المركز المالي، لم یتم تحدید أي تركیز كبیر من مخاطر االئتمان من قبل  القائمة.

 
 عوامل مخاطر أخرىج. 

في فلسطین وتعمل في بیئة فیھا مخاطر عالیة في المجال السیاسي واالقتصادي، األمر الذي قد یزید من المخاطر التشغیلیة  مؤسسةتقع ال
 بطریقة سلبیة.  مؤسسةالوبالتالي التأثیر على  مؤسسةلل
 
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة -)14ایضاح (
 

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات مالیة بین إطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. 
من نقد وأرصدة لدى البنوك ومنح  مؤسسةتتكون الموجودات المالیة لل تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

 ة القبض. بینما تتكون المطلوبات المالیة من حسابات الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع.مستحق
 

المالیة دوات السوقیة لألالقیمة المركز المالي.  بیانإن القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر مختلفة بشكل كبیر عن القیمة الدفتریة في تاریخ 
 لھا.ال تختلف بمبلغ مؤثر عن القیمة الفعلیة 

 
 

 أرقام المقارنة -) 15ایضاح (
 

 لتتوافق مع العرض المطبق في السنة الحالیة.أرقام المقارنة بعض تم إعادة تصنیف 
 
 

 یتجزأ من البیانات المالیة.السابقةحول البیانات المالیة جزءاً ال اإلیضاحات  تشكل -
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ً  المقیّدةالموجودات الصافیة  -Iملحق   2017 مؤقتا

 بالدوالر األمریكي)(
 

 
   الرصید كما في

 األولكانون  31
2017 

اعادة تصنیف 
من الصندوق 

 العام

أموال غیر 
التقییدمن  محررة منفقة مساھمات مقیدة  

2017خالل  مستلمة  
اعادة تصنیف بین 

2017اضافات  المشاریع  
   الرصید كما في

الثاني  كانون 1
2017 

 المانح

  18,326            -       18,326        (13,114)    20,000               -        20,000         11,440  GFCF 
          -              -               -          (48,783)     (6,000) (6,000)             -           54,783  PSDF 
          -            440         (440)       (45,181)            -                 -                -           44,741  GIZ 

    5,989         5,989                 -         5,989               -          5,989                 -    CCFD 
    5,996            -         5,996        (36,349)    26,466               -        26,466         15,879  EED 
  11,315            -       11,315          (8,078)    16,723               -        16,723           2,670  MECA 
    2,537            -         2,537        (17,211)            -                 -                -           19,748  GFW 
 44,163  440   43,723   (168,715)   63,178     (6,000)   69,178    149,260   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 دالیة مؤسسة

 2017كانون األول  31البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

16 
 

 
ً  المقیّدةالموجودات الصافیة  -IIملحق   2016 مؤقتا

 بالدوالر األمریكي)( 
 

   الرصید كما في
 األولكانون  31

2016 

 
 فروقات عملة

 
 أموال غیر منفقة

 
2016اضافات  التحرر من التقید  

  الرصید كما في
كانون ثاني  1

2016 

 
 

 المانح
11,440 - 11,440 1,016 - 12,456 GFCF 

- - - 27,544 - 27,544 ASFARI 
54,782 - 54,782 5,218 60,000 - PSDF 
44,741 - 44,741 - 44,741 - GIZ 
15,879 (2,747) 18,626 69,871 88,497 - EED 

- - - 21,000 21,000 - GFCF/Villages  
2,670 - 2,670 2,330 5,000 - MECA 

19,748 - 19,748 252 20,000 - GFW 
149,260 (2,747) 152,007 127,231 239,238 40,000  
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