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   1   المستقلتقرير مدقق الحسابات -

  2  أ  بيان– 2010 كانون األول 31المركز المالي كما في بيان -

  3   بيان ب– 2010 كانون األول 31بيان األنشطة والتغير في صافي األصول للسنة المنتهية في -

  4   بيان جـ– 2010 كانون األول 31 لسنة المنتهية فيبيان التدفقات النقدية ل -

  9-5   حول البيانات الماليةإيضاحات -
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   المستقلتقرير مدقق الحسابات
  

    المحترمينأعضاء الهيئة العامة/ السادة
  ات تعاون لحل الصراعجمعية

   فلسطين–رام اهللا 
  

 كانون 31والمكونة من المركز المالي كما في  ات تعاون لحل الصراعجمعيةل لقد دققنا البيانات المالية المرفقة
 وبيان األنشطة والتغير في صافي األصول وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 2010األول 

  . حول البيانات الماليةواإليضاحاتوملخصا للسياسات المحاسبية الهامة 
  

   عن البيانات الماليةاإلدارةمسؤولية 
 التقارير المالية، وتشتمل إلعداد وعدالة عرض هذه البيانات وفقا للمعايير الدولية إعداد مسؤولة عن ةاإلدارإن 

 وعدالة عرض بيانـات     بإعدادتصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة        : هذه المسؤولية على  
 اختيار وتطبيق سياسات محاسـبية      مالية خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك           

  .مالئمة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة
  

  مسؤولية مدقق الحسابات
قد قمنا بالتدقيق وفقـا للمعـايير        ل  تدقيقنا لها  إلى رأي حول هذه البيانات المالية استناداً        إبداءإن مسؤولياتنا هي    

ب التزاماً بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض           الدولية للتدقيق، إن هذه المعايير تتطل     
 . كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهريةإذا تأكيد معقول حول ما إلىالتوصل 

 الـواردة فـي     واإلفـصاحات  للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ        بإجراءاتإن عملية التدقيق تتضمن القيام      
 على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهريـة فـي               اإلجراءاتلمالية، تعتمد تلك    البيانات ا 

  .البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ
 وعدالـة عـرض     بإعداد الرقابة الداخلية المتعلقة     إجراءاتعند تقدير تلك األخطار يأخذ المدقق بعين االعتبار         

 إبـداء  في ظل الظروف القائمة وليس لغـرض         المالئمة التدقيق   إجراءاتأة وذلك لتصميم    البيانات المالية للمنش  
رأي في مدى فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة، كما يشمل التدقيق تقييماً لمـدى مالئمـة الـسياسات المحاسـبية                   

  .عاماً لعرض البيانات المالية وكذلك تقييماً اإلدارةالمستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها 
  . رأيناإبداءفي اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساساً نعتمد عليه عند 

  
  رأي مدقق الحسابات

 تعاون لحل جمعيةل من كافة النواحي الجوهرية المركز الماليبعدالة،  البيانات المالية تظهر إنبرأينا 
 ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ  2010 كانون األول 31 في كما اتالصراع

  . التقارير الماليةإلعدادوفقا للمعايير الدولية 
  
  

  طالل أبو غزاله وشركاه
  
 
  مـال ملحـجم

  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 
    2011 أيار 23رام اهللا في 
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  الموجـــودات  إيضاح  2010  2009
  ةالمتداولالموجودات      دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

  لوالنقد المعادالنقد   ) 3(  914  29,910
المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة   )  4(  49,389  6,428

 األخرى
      ـــــــ  ـــــــ

  مجموع الموجودات المتداولة    50,303  36,338
      ـــــــ  ـــــــ

  الموجودات الثابتة  )5ب، 2(    
  التكلفــــة    35,761  35,761

  االستهالك المتراكم    )29,280(  )26,376(
      ـــــــ  ـــــــ

  تةصافي القيمة الدفترية للموجودات الثاب    6,481  9,385
      ـــــــ  ـــــــ

  مجموع الموجودات    56,784  45,723
=========  ========      

  المطلوبات وصافي األصول      
  المطلوبات  المتداولة      
  البنوك الدائنة    36,346  ـ

  صدة الدائنة األخرىالمصاريف المستحقة واألر  )6(  78,749  45,105
      ـــــــ  ـــــــ

  مجموع المطلوبات المتداولة    115,095  45,105
      ـــــــ  ـــــــ

  صندوق توفير الموظفين  ) جـ2(  23,878  17,989
      ـــــــ  ـــــــ

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )د2(  31,836  26,537
      ـــــــ  ـــــــ

   بيان ب -ولصافي األص    )114,025(  )43,908(
      ـــــــ  ـــــــ

  مجموع المطلوبات وصافي األصول     56,784  45,723
========  =========      
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        إيضاح  2010  2009
      دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

  بيان األنشطة      
  إيرادات المشاريع   )7هـ، 2(  310,975  205,486

  إيرادات تبرعات     4,000  9,840
  إيرادات أخرى     30,491  22,415

      ـــــــ  ـــــــ
  مجموع اإليرادات     345,466  237,738

      ـــــــ  ـــــــ
  المصاريف      
  مشاريعمصاريف   )7(  )383,083(  )206,441(
   والعموميةاإلداريةالمصاريف   )8(  )29,714(  )49,493(
  استهالك موجودات ثابتة     )4,571(  )5,717(

  فروقات عملة    118  570
      ـــــــ  ـــــــ

  مجموع المصاريف    )417,250(  )261,081(
      ـــــــ  ـــــــ

  صافي التغير في األصول خالل السنة    )71,784(  )23,343(
      ـــــــ  ـــــــ

  بيان التغير في األصول      
  صافي التغير في األصول خالل السنة    )71,784(  )23,343(
  صافي األصول أول السنة    )43,908(  )20,565(
  قةتعديالت سنوات ساب    1667  ـ

      ـــــــ  ـــــــ
   بيان أ-صافي األصول نهاية السنة     )114,025(  )43,908(

=========  =========      
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  البيـــــان   إيضاح  2010  2009

  دوالر أمريكي
دوالر 
  أمريكي

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

   بيان ب-صافي التغير في األصول خالل السنة     )71,784(  )23,343(
  ر في صافي األصول خالل تعديالت لتسوية صافي التغي      
  التدفق النقدي السنة لصافي      
  بنود ال تتطلب تدفقات نقدية      

  استهالك موجودات ثابتة    4,571  5,717
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة    5,299  5,654
3,887  5,889    صندوق توفير الموظفين  

  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      
  المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى    )42,961(  )2,887(

  المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى    33,644  22,148
    ــــــ    ــــــ

   األنشطة التشغيليةالواردة من )المستخدمة في(مجموع التدفقات النقدية     )65,342(  11,176
      ــــــ  ــــــ

  ة من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدي      
  ثابتةموجودات شراء     ـ  )1,284(

      ــــــ  ــــــ
  األنشطة االستثمارية )المستخدمة في( مجموع التدفقات النقدية    ـ  )1,284(

      ــــــ  ــــــ
  تمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة ال      
  بنوك دائنة    36,346  )1,873(

      ــــــ  ــــــ

)1,873(  36,346  
 األنشطة )المستخدمة في(الواردة من مجموع التدفقات النقدية   

  التمويلية
      ــــــ  ــــــ

     خالل السنةفي النقد والنقد المعادل الزيادة )النقص(صافي    )28,996(  8,019
  رصيد النقد والنقد المعادل أول السنة    29,910  21,891

      ــــــ  ــــــ
  رصيد النقد والنقد المعادل آخر السنة    )3ز، 2(  914  29,910

========  ========      
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  :التأسيس وطبيعة النشاط -1
في   المساهمةإلى شبابية غير حكومية تسعى جمعية ك2002 /آذارين في شهر  في فلسطتأسست

الـسالم والحـوار    وكـذلك تعمـيم ثقافـة   .  والحديثةالديمقراطية بناء الدولة الفلسطينية الحرة
-RA-22403، وقد تم إعادة توفيق أوضاعها لدى وزارة الداخلية وسجلت تحت رقـم              والمصالحة

SC    الموافـق   2000 لـسنة    1رقـم   معيات الخيرية والهيئـات األهليـة        وفقاً ألحكام قانون الج 
10/9/2005.  
 

وتحديدا الشباب فـي المـدارس والجامعـات    )  بناء قدرات الفئات المستهدفةإلى جمعيةتهدف ال
كمـا  . عامل البناء والسلمي مع النزاعاتمجاالت الت في)  الشبابية والنسويةواألنديةوالمؤسسات 

والحوار والمصالحة والالعنف في برامج وخطـط وسياسـات    يم السالم مفاهإدماج إلىتهدف 
  .تشجيع وتعميق الحوار الداخلي وتحديدا بين الشباب إلى إضافة.المؤسسات الفلسطينية 

 
 .والـسالم بناء مصدر معلومات فلسطيني متخصص في حقـل النـزاع    إلى جمعيةكما تهدف ال

      . التطوع كمدخل للتنمية المستدامة  تعميق ثقافةإلى أضافه
 .31/12/2010 خالل السنة المنتهية في موظفين 8 جمعيةالبلغ عدد موظفي  -
 من قبل إدارة 2010 كانون األول 31 الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في تم -

 .2011 أيار 29الجمعية بتاريخ 
  

  :السياسات المحاسبية الهامة -2
  . البيانات المالية المرفقةإعدادياسات المحاسبية الهامة المتبعة والمطبقة في فيما يلي الس

  : البيانات الماليةإعدادأساس   .أ 
 هذه البيانات المالية تبعاً ألساس االستحقاق وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما              إعدادتم  
  . خالف ذلكإليه اإلشارةيتم 

  :استهالك الموجودات الثابتة  .ب 
 المقدر لهـا    اإلنتاجيإثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ويتم استهالكها على مدى العمر          يتم  

  :باستخدام طريقة القسط الثابت وبالنسبة المئوية السنوية التالية
  %10      ومفروشات أثاث -
  %15      أجهزة مكتبية  -
  %25       أجهزة كمبيوتر-
  %25            البرنامج المحاسبي -
  %15    االت الداخليةنظام االتص -

  :صندوق توفير الموظفين  .ج 
يمثل صندوق توفير الموظفين مجموع ما يتم اقتطاعه لصالح المـوظفين، ويـتم اقتطاعـه       

من الراتب األساسـي    % 5بشكل شهري من رواتب الموظفين حيث يساهم الموظف بنسبة          
  %. 5بنسبة  جمعيةوتساهم ال
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  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة  .د 
 مكافأة نهاية الخدمة للمـوظفين لمواجهـة االلتزامـات القانونيـة            يتم احتساب مخصص  

والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة وقد تم احتساب هذه             
  .المكافأة حسب قوانين العمل السارية في فلسطين

  :اإليرادات  .ه 
ة إلنجـاز مـشروعات      من المؤسسات المانح   ةقبوضالمبالغ الم  في قيمة    اإليراداتتتمثل  

 األسـاس النقـدي فـي تـسجيل هـذه      جمعية وتتبع الجمعيةمشتركة تتفق مع سياسات ال 
  .اإليرادات

  :ترجمة العمالت األجنبية  .و 
، ويتم تحويل العمليات    األمريكيالدوالر  بيتم تسجيل البيانات المالية بالسجالت المحاسبية       

 حدوث العملية، وفـي نهايـة       المالية بالعمالت األخرى حسب سعر الصرف السائد وقت       
إلـى  السنة المالية يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى           

 حسب أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، ويتم قيد الفروقات الناتجة     األمريكيالدوالر  
  .األنشطةعن تحويل العمالت األخرى ضمن نتائج السنة في بيان 

  :قات النقديةببان التدف  .ز 
  .تم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة −
يشمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائـع لـدى         −

  .البنوك والتي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ البيانات المالية
  
  :والنقد المعادلالنقد  -3

  :يتألف هذا البند مما يلي 
2009  2010    

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  نقد في الصندوق  264  599

  نقد في البنوك  650  29,311
    ــــــ  ــــــ

  المجمـوع  914  29,910
=======  ========    

  
  :المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى -4

  :يتألف هذا البند مما يلي  
2009  2010    

   مريكيدوالر أ دوالر أمريكي
  سلف الموظفين  2,425  3,756
  مصاريف مدفوعة مقدما  1,854  2,672

   مانحين–ذمم مدينة   45,110  ـ
    ـــــ  ـــــ

  المجمـوع  49,389  6,428
======  ======    
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  :الموجودات الثابتة -5
         :يتألف هذا البند مما يلي  

           

  
أثاث 

  مفروشاتو
أجهزة 
  مكتبية

أجهزة 
  عالمجمــو  كمبيوتر

  دوالر أمريكي  
دوالر 
  دوالر أمريكي  أمريكي

دوالر 
  أمريكي

          البيــــــان
  35,761  10,555  18,168  7,038  31/12/2009رصيد 

  ـ ـ ـ  ـ  اإلضافات 
  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  

  35,761  10,555  18,168  7,038  31/12/2010رصيد 
  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  

          : راكماالستهالك المت
  26,376  10,554  11,980  3,842  31/12/2009رصيد 

  4,571  1,142  2,725  704  استهالك السنة
  )1,667(  )1,617(  )50(  ـ   تصنيف خالل السنةإعادة

  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  
  29,280  10,079  14,655  4,546  31/12/2010رصيد 

  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  
          :  ة الدفتريةصافي القيم

31/12/2010  2,492  3,513  476  6,481  
  =======  =======  =======  ========  

31/12/2009  3,196  6,188  1  9,385  
  =======  =======  ======  ========  

 
  :المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى -6

  :يتألف هذا البند مما يلي  
2009  2010    

    مريكيدوالر أ  دوالر أمريكي
  رواتب مستحقة ومصاريف تدريب  ـ  4,912

  اقتطاعات ضريبة دخل رواتب الموظفين  587  874
  ذمم دائنة موردين  36,611  34,047

  مصاريف مستحقة 2,508  4,694
  أرصدة موظفين  ـ  578
  إيرادات مستحقة  39,043  ـ

    ـــــ  ـــــ
  المجمـوع  78,749  45,105

======  ======    
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 :مصاريف المشاريعإيرادات و -7
  :يتألف هذا البند مما يلي  

 

Chemonies 
Fostering 

Partnerships 

Olof Palme  
Open 
Mind 

Project  

 T  StepUSA
peace 

Dialogue  
Project  

Young  
illarsP  

Ruwwad  

Olof 
Palme 

Dialogue 
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  205,486  310,975  69,352  104,931  6,067  66,799  63,826  إيرادات المشاريع
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  
                

 50,543 89,424 18,000 39,497 5,400 13,200 13,327 رواتب وأجور
 ـ  2,746 ـ  1,975 ـ ـ  771 دوق االدخارصن

 ـ  4,279 ـ  3,291 ـ ـ  988 نهاية الخدمة
 7,450 25,474 22,500 ـ ـ  1,874 1,100 أتعاب منسقين
 11,159 11,670 4,270 6,500 ـ  900 ـ  أتعاب تدريب
 ـ  3,090 ـ  3,090 ـ  ـ  ـ  بدل مبادرات

 ـ  5,690 ـ  ـ ـ  ـ  5,690  لوحات إرشادية
 ـ  1,124 ـ  ـ ـ  124 1,000 تنسيق أعمال

 ـ  1,100 ـ  ـ ـ  ـ  1,100 بطاقات رضا الجمهور
 ـ  3,340 3,040 ـ ـ  ـ  300 إدارة جلسات

 ـ  3,377 ـ  ـ ـ  2,377 1,000 ملصقات
 20,937 45,283 5,114 28,563 ـ  5,299 6,307 ضيافة

 5,539 5,235   4,099 ـ  362 774 مواصالت
 2,469 4,952 347 2,487 ـ  897 1,221 هاتف وانترنت وفاكس

 6,509 9,546 2,498 3,944 ـ  2,513 591 قرطاسيه
 8,911 2,310 ـ  ـ ـ  2,310 ـ  فيديو توثيق فعاليات

 16,987 9,529 ـ  8,254 ـ  ـ 1,275 إقامة 
 6,164 15,354 2,361 3,720 ـ  5,612 3,661 استئجار قاعة
 17,417 ـ ـ  ـ ـ  ـ ـ  فرمصاريف س

 1,021 15,278 1,350 8,244 ـ  4,734 950 تنقالت المشاركين
 ـ 2,920  ـ 1,000 ـ  1,920   بروشور
 9,600 5,903 2,676 ـ 667 ـ  2,560 إيجارات
 586 608 ـ  ـ ـ  517 91 كهرباء
 746 553 ـ  ـ ـ  390 163 مياه

 121 379 ـ  ـ ـ  379   تنظيفات
 18,925 2,699 ـ  1,949 ـ ـ  750 عاتمطبو

  9,419 ـ  1,719 ـ ـ  7,700 استشارات
 1,708 5,700 ـ  381 ـ  619 4,700 إعالنات ودعايات
 27 49 49 ـ  ـ  ـ ـ  فوائد وعموالت

 431-   ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ   مصروف فرق عملة
 39  ـ ـ  ـ  ـ  ـ ـ   صحف ومجالت
 713 1,505 ـ  ـ  ـ  1,505 ـ  تدفئة ومحروقات

 7,197 2,375 ـ  2,375 ـ  ـ ـ  )كمبيوتر(أدوات مكتبية 
 500 572 ـ  ـ ـ  572 ـ  الصفحة االلكترونية

 6,879 1,028 ـ  501 ـ  527 ـ  متفرقات
 ـ  11,445 10,236 ـ ـ  1,209 ـ  مصاريف مشاريع إدارية وعمومية

 ـ  8,300 2,500 2,915 ـ  2,500 385 إعالنات
 ـ  3,549 3,549 ـ  ـ  ـ  ـ  ف المؤتمرمصاري
 ـ  7,688 7,688 ـ  ـ  ـ  ـ  معرض

 ـ  2,280 2,280 ـ  ـ  ـ  ـ  نقاش الطاولة المستديرة 
 ـ  685 685 ـ  ـ  ـ  ـ  اجتماعات مشروع الحوار

 ـ  6,150 ـ  6,150 ـ  ـ  ـ  رعاية دروع مكافئات
 3,500  208 ـ ـ  ـ  208 ـ  ملصقات

 ـ  781 ـ  781 ـ ـ  ـ  كتب
 ـ  556 ـ ـ  ـ  556 ـ  مصاريف صوتية

 ـ  31,737 4,498 1,699 ـ  12,300 13,240 مصاريف حوارات إذاعية وتلفزيونية
 ـ  3,873 47 3,545 ـ  63 218 فروقات عملة
 ـ  471 ـ  182 ـ  68 221 مواد تدريب

 655 2,107 240 579 ـ  450 838 لوحات إعالنية
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 120 1,011 ـ  1,011 ـ  ـ  ـ   للمشاركينشهادات
  3,436 3,436 ـ ـ  ـ  ـ  أتعاب إدارية لمشروع 
  4,500 2,000 ـ ـ  2,500 ـ  طباعة وكتابة عروض
 319 1,641 1,641 ـ ـ  ـ  ـ  حفل اختتام مشاريع
 131 154 110 ـ ـ  ـ  44 تجهيزات مكتبية

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 
  206,441 383,083 101,115 138,451 6,067 66,485 70,965 المجموع

 ====== ====== ====== ====== ====== ======  ======  
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2009  2010    

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  رواتب وأجور  9,482  37,436

  نهاية الخدمة  1,636  493
  أتعاب مهنية  2,004  2,004

  ضيافة  768  341
  تنقالت  2,165  85

  تأمين  2,080  1,507
  بريد وهاتف وانترنت  2,074  511
  كهرباء ومياه  1,051  526
  صيانة أجهزة وعامة  722  304

  مواد تنظيف  2,266  1,220
  إعالنات  65  ـ

  عموالت بنكية  145  89
  تدفئة ومحروقات  ـ  512
  مجالت وصحف  354  ـ

  ترجمة  47  411
  خدمات ولوازم مكتبية وقرطاسيه  403  1,051

  تطوير وتصميم موقع الصفحة االلكترونية  944  858
  كتابة عروض  ـ  600
  إيجارات  1,677  ـ
  صندوق االدخار  981  ـ
  استشارات  600  ـ

  أخرى  250  1,545
    ــــــ  ــــــ

  المجمـوع  29,714  49,493
========  ========    
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 . للسنة الحالية عرض البيانات الماليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع
  


