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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 المحترمين         أعضاء الهيئة العامة/ِ السادة
 عاتجمعية تعاون لحل الصرا

 فلسطين – رام هللا
 

 التقرير حول البيانات المالية 
 31كمزا فزي  المركزز المزاليبيان المؤلفة من  تعاون لحل الصراعاتلجمعية البيانات المالية المرفقة لقد قمنا بتدقيق 
لززز  للسزززنة المنتهيزززة فزززي  التزززدفقات النقديزززة و  الموجزززوداتاألنشزززطة والتغيزززر فزززي صزززافي  يوبيزززان م2212كزززانون االول 

 .التاريخ وملخص عن السياسات المحاسبية الهامة ومالحظات إيضاحية اخرى
 مسؤولية اإلدارة 

 .ان اإلدارة مسؤولة عن االعداد والعرض العادل له ه البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية
تناسب مع االعداد والعرض العادل تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام ضبط داخلي ي: تتضمن ه ه المسؤولية

انتقاء , سواء تل  الناتجة عن غش او تل  الناتجة عن اخطاء غير متعمدة, لبيانات مالية خالية من اخطاء مادية
 .واجراء تقديرات محاسبية تكون معقولة نسبة للظروف الراهنة, وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة

 مسؤولية مدقق الحسابات
لقد اجرينا تدقيقنا وفقًا . ابداء الرأي حول ه ه البيانات المالية استنادًا الى التدقيق ال ي قمنا به ان مسؤوليتنا هي

ان ه ه القواعد تستدعي منا مراعاة متطلبات آداب المهنة وتنظيم وتأدية التدقيق للوصول . لقواعد التدقيق الدولية
 .ة من أية اخطاء جوهريةالى ضمان معقول حول ما ا ا كانت البيانات المالية خالي

ينطوي التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على اثباتات التدقيق بخصوص المبالغ واالفصاحات في البيانات 
بما في  ل  تقييم مخاطر وجود اخطاء مادية في البيانات , إن االجراءات المعتمدة تستند الى تقييم المدقق. المالية
يأخ  المدقق باالعتبار نظام الضبط , وفي تقييم المخاطر ,غش أو أخطاء متعمدةسواء كانت ناتجة عن , المالية

بهدف تنظيم إجراءات تدقيق مالئمة الجمعية الداخلي  ات الصلة بإعداد وعرض عادل للبيانات المالية من قبل 
كما يتضمن التدقيق  .للجمعيةإنما ليس بهدف إبداء الرأي في فعالية نظام الضبط الداخلي , وفقًا للظروف الراهنة

وك ل  تقييم عام لعرض  اإلدارةتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة وعدالة التقديرات المجراة من قبل 
 .البيانات المالية
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 .اسبة لتوفير األساس إلبداء رأينافي اعتقادنا إن اإلثباتات التي حصلنا عليها من جراء التدقيق هي كافية ومن
 

 الرأي
لجمعية تعاون لحل ان البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي , برأينا

 وفقاً للسنة المنتهية ب ل  التاريخ  وتدفقاتها النقديةوأدائها المالي م 2212 كانون االول 31 فيكما  الصراعات
 .ولية للتقارير الماليةلمعايير الدل
 

 

 
 

م2213 نيسان 23  
فلسطين  -رام اهلل  

 يوسف محمد حمودة                                                                                                         
 

301/89محاسب قانوني مرخص رقم   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 -

 

 



 

- 3 - 

 
 جمعية تعاون لحل الصراعات

 القدس –المركز الرئيسي 
 فلسطين - رام هللا

 [أ ] بيان          م2322 كانون األول 13كما في  بيان المركز المالي
 "بالدوالر األمريكيالمبالغ الظاهرة هي "

 
 م2033 م2203 إيضاح 

    الموجودات 
    الموجودات المتداولة 

 555 137.41 (3) النقد في الصندوق ولدى البنو 
 167231 3.7322 (4) اريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرىمص

 310110 830019  مجموع الموجودات المتداولة 
    الموجودات غير المتداولة

   (5) الموجودات الثابتة

 157516 117115  اآلالت ومعدات بالصافي

 120131 180286  مجموع الموجودات

    المطلوبات وصافي المتداولة

    لوبات المتداولةالمط
 367111 .55712  البنو  الدائنة والشيكات اآلجلة

 237524 317153 (6) المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
 100182 960110  مجموع المطلوبات المتداولة

    المطلوبات غير المتداولة
 265712 57251.  مخصصات الموظفين

    صافي الموجودات 
 (810889) (860189)  بيان ب –لموجودات صافي ا

 120131 180286  مجموع المطلوبات وصافي الموجودات 
 
 

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"
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 جمعية تعاون لحل الصراعات

 القدس –المركز الرئيسي 
 فلسطين - رام هللا

 [ب]يان ب     م2322كانون االول  13للسنة المنتهية في  وجاداتالماألنشطة والتغير في صافي بيان 
 "بالدوالر األمريكيالمبالغ الظاهرة هي "

 
 م2033 م2203 إيضاح 

    االيرادات

 1537435 1.37323 (.) إيرادات المشاريع
 167231 3.7244 (.) إيرادات مستحقة غير مقبوضة

 .2736 27222  إيرادات تبرعات
 367251 67322  إيرادات أخرى

 2960999 9160239  مجموع اإليرادات

    المصاريف

 2257215 1147245 (.) مصاريف مشاريع

 567216 367114 (1) المصاريف اإلدارية والعمومية
 17333 27.62  استهالكات

 (2110809) (2220821)  مجموع المصاريف 
 (117616) (47256)  خالل السنة اتالموجودصافي التغير في 

    الموجودات صافي بيان التغير في
 (117616) (47256)  خالل السنة الموجوداتصافي التغير في 

 (1147225) (537551)  أول السنة الموجوداتصافي 
------    سنوات سابقة  تعديالت 357243 
 (810889) (189086)  بيان أ –نهاية السنة  الموجوداتصافي 

 
 

 ".ان اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا البيان"
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 جمعية تعاون لحل الصراعات
 القدس –المركز الرئيسي 

 فلسطين - رام هللا
 [د]بيان       م2322كانون االول  31للسنة المنتهية في  بيان التدفقات النقدية

  "ريكيبالدوالر األمالمبالغ الظاهرة هي "
 

 

 م2033 م2320 البيـــــــــــــان
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (390131) (90081) ببيان  –خالل السنة  الموجوداتالتغير في  صافي
  الموجوداتالتغير في صافي تعديالت لتسوية صافي 

 التدفق النقدي خالل السنة لصافي
  

   بنود ال تتطلب تدفقات  نقدية
 17333 27.62  كاتاستهال

 127121 137425 مخصصات الموظفين
   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغير

 337351 (217215) المصاريف المدفوعة مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى
 (167222) 17345 المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

 80893 (906) األنشطة التشغيلية( تخدمة فيالمس) الواردة من التدفقات النقدية صافي
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (127131) (47563)  آالت ومعداتشراء 
 (300919) (90811) األنشطة االستثمارية ة المستخدمة فييالتدفقات النقد صافي

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 542 117515 بنو  دائنة

 892 390838 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية الواردة منصافي 
 (138) 310398 المعادل والنقدفي النقد  (النقص) الزيادة صافي

 514 555 سنةرصيد النقد والنقد المعادل اول ال
 888 310699 (1)إيضاح  - لسنةرصيد النقد والنقد المعادل أخر ا

 
 

 "جزءا ال يتجزأ من هذا البيان  إن اإليضاحات المرفقة تشكل"
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 جمعية تعاون لحل الصراعات

 القدس –المركز الرئيسي 
 فلسطين - رام هللا

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 "بالدوالر األمريكيالمبالغ الظاهرة هي "

 
 

 :الشكل القانوني والنشاط -3

ية شبابية غير حكومية تسزعى إلزى المسزاهمة فزي بنزاء م كجمع2222تعاون لحل الصراعات في شهر آ ار جمعية تأسست  -
وك ل  تعميم ثقافة السالم والحوار والمصالحة, وقد تم إعادة توفيق أوضزاعها . الدولة الفلسطينية الحرة الديمقراطية والحديثة

 1هليززة رقززم الخيريززة والهيئززات األ توفقززًا ألحكززام قززانون الجمعيززا RA-22403-SCتحززت رقززم  لززدى وزارة الداخليززة وسززجلت
 . م12/5/2225م الموافق 2222لسنة 

تهززدف الجمعيززة إلززى بنززاًء قززدرات الفئززات المسززتهدفة وتحديززدًا الشززباب فززي المززدارس والجامعززات والمؤسسززات واألنديززة الشززبابية  -
الحة كمززا تهززدف إلززى إدمزززاا مفززاهيم السززالم والحززوار والمصززز. والنسززوية فززي مجززاالت التعامزززل البنززاء والسززلمي مززع النزاعزززات
إضززافة إلززى تشززجيع وتعميززق الحززوار الززداخلي وتحديززدًا بززين . والالعنززف فززي بززرام  وخطززط وسياسززات المؤسسززات الفلسززطينية

 .الشباب

 

متخصص في حقل النزاع والسالم إضافة إلى تعميق ثقافة التطزوع إلى بناء مصدر معلومات فلسطيني  كما تهدف الجمعية -
 .كمدخل للتنمية  المستدامة

 

 .م2212لعام  ستة موظفينبلغ عدد موظفي الجمعية  -

 

 .................. تم إقرار البيانات المالية من قبل اإلدارة بتاريخ -

 

 :السياسات المحاسبية الهامة -2

 :فيما يلي ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة والتي استخدمت في إعداد البيانات المالية الحالية
 

 : الماليةأساس إعداد البيانات  (أ )
 . الدوالر األمريكيوعملة السجالت هي ,  تم إعداد البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية

 
 :اآلالت والمعدات (ب )

, ويزتم اسزتهالكها علزى مزدى العمزر اإلنتزاجي المقزدر لهزا باسزتخدام طريقزة القسزط الثابزت بالتكلفزة  اآلالت والمعزداتإثبات يتم 
 :ية التاليةوبالنسب المئوية السنو 

 
 %12 أثاث ومفروشات -
 %15 وأجهزة اتصاالت أجهزة مكتبية -
 %25 كمبيوتروبرام  أجهزة  -
 %12 على المأجورتحسينات  -
 

عند وجود ظروف أو أحداث تدل على عدم توفر إمكانية استرداد القيمة  للموجودات الثابتةيتم دراسة انخفاض القيمة الدفترية 
 .ترية للقيمة المتوقع استردادها, في ه ه الحاالت يتم تخفيض القيمة الدفلهاالدفترية 

 



 

- . - 

 
 

 : صندوق توفير الموظفين (ج )
يمثل صندوق تزوفير المزوظفين مجمزوع مزا يزتم اقتطاعزه لصزالف المزوظفين, ويزتم اقتطاعزه بشزكل شزهري مزن رواتزب المزوظفين 

 .%5من الراتب األساسي وتساهم الجمعية بنسبة % 5حيث يساهم الموظف بنسبة 
 

 : مخصص مكافاة نهاية الخدمة (د )

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهايزة خدمزة المزوظفين 
 . عن فترة الخدمة المتراكمة وقد تم احتساب ه ه المكافأة حسب قوانين العمل السارية في فلسطين

 
 :اإليرادات (ه )

ة مززن المؤسسززات المانحززة إلنجززاز مشززروعات مشززتركة تتفززق مززع سياسززات الجمعيززة تمثززل اإليززرادات فززي قيمززة المبززالغ المقبوضززت
 .وتتبع الجمعية األساس النقدي في تسجيل ه ه اإليرادات

 

 :ترجمة العمالت األجنبية (و )
 ل العمليات المالية بالعمالت األخيتم تسجيل البيانات المالية بالسجالت المحاسبية بالدوالر األمريكي, ويتم تحوي

ب سززعر الصززرف السززائد وقززت حززدوث العمليززة, وفززي نهايززة السززنة الماليززة يززتم تحويززل أرصززدة الموجززودات والمطلوبززات رى حسزز
المتداولة بالعمالت األخرى إلى الدوالر األمريكي حسب أسعار الصرف السزائدة فزي نهايزة السزنة, ويزتم قيزد الفروقزات الناتجزة 

 .ان األنشطةعن تحويل العمالت األخرى ضمن نتائ  السنة في بي
 

 :بيان التدفقات النقدية (ز )

 .تم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة -

يشمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق والحسابات الجارية والودائع لدى البنو  والتي تستحق خالل ثالثة أشهر  -
 .من تاريخ البيانات المالية

 
 

 :لبنوكالنقد في الصندوق ولدى ا -1

 : يتألف ه ا البند مما يلي
 البيـــــان م2203 م2033
 نقد في الصندوق 15 555

 نقد في البنو  137.25---- 
 المجموع  310699 888

 
 

 : المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى -4

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 البيـــــان م2203 م2033
 سلف الموظفين 2.6----- 

 مانحين - مم مدينة  3.7244 167231
 المجموع  160120 310013
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     :الموجودات الثابتة -5

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 المجموع تحسينات على المأجور أجهزة كمبيوتر أجهزة مكتبية أثاث ومفروشات البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
      التكلفة
 910888 90128 310999 390319 60289 م13/32/2033رصيد 

 47563----- ------  47563-----  2212في  اإلضافات
 830812 90128 310999 210313 60289 م13/32/2032رصيد 

 
 االستهالك المتراكم

     

 100131------  300891 390619 80212 م13/32/2033رصيد 
 27.62 434 17641 2.5 423 2212في  إضافات
 110161 919 320213 380091 80118 م13/32/2032رصيد 

 
 صافي القيمة الدفترية

     

 398093 10988 90131 90099 30881 م13/32/2032
 380891 90128 10213 10900 88103 م13/32/2033

 
 
 

 : المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى -6

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 ـــانالبيــ م2203 م2033
 اقتطاعات ضريبة دخل رواتب الموظفين 37436 17563

  مم دائنة موردين 147.54 127451
 مصاريف مستحقة 137623 57252

 المجموع 130981 210809
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 :إيرادات ومصاريف المشاريع -7

 :يتألف ه ا البند مما يلي

 Good  البيــــــــــــــــــــان

Gov 
Partners 

change1 for 

Partners 
for change2 

Civic 

Peace 
National.EnEndo

wment for Democ 

المجموع 
 م2032

المجموع 
 م2033

 2080960 2300116 330898 260923 280186 190109 886061 إيرادات المشاريع
        فالمصاري

 617212 637413 27.62 17551 .1.711 1.7115 1.7422 رواتب وأجور
 17.54 .2711 ----- .62 151 17335 ----- مكافأة نهاية الخدمة

 ----- 17222 ----- ----- ----- ----- 17222 أتعاب منسقين
 127142 57513 522 511 .14 ----- 371.1 أتعاب تدريب         

 ----- 552 ----- ----------  523 .6 لوحات إرشادية
 47116 157211 ----- ----- ----- 157211 ----- ات المشاريعمبادر 

 27222 27125 ----- ----- ----- ----- 27125 تيسير ورشات
 ----- 57422 ----- ----- ----- 37152 17552 تقييم مشاريع

 17251 ----- ----- ----- ----- ----- ----- إدارة جلسات ورشات
 551 152 ----- ----- ----- 152 ----- ملصقات
 237354 67624 456 .31 215 456 57252 ضيافة

 47241 276.5 ----- .54 321 .11 552 مواصالت وسفر
 .2725 .2722 11 211 416 555 553 هاتف وانترنت وفاكس

 7125. .2763 352 126 16 .22 17161 قرطاسية
 27612 27222 ----- ----- ----- 27222 ----- فيديو توثيق فعاليات

 7525. 514 ----- ----- ----- ----- 514 إقامات فندقية
 ..1272 1274.5 ----- 255 37622 27541 376.5 استئجار قاعات

 57.51 7354. 155 17412 2.2 17525 37522 تنقالت المشاركين
 37122 37622 ----- ----- ----- 37622 ----- بروشور ومنشورات

 57253 57422 ----- ----- ----- 17422 47222 إيجارات
 17221 17162 ----- ----- ----- ----- 17162 ومياه كهرباء
 .54 17245 ----- ----- ----- ----- 17245 تنظيفات

 .752. 117312 ----- .53 ----- 27545 17221 مطبوعات وتصاميم
 ----- 17322 ----- ----- ----- ----- 17322 استشارات

 311 431 ----- ----- ----- ----- 431 إعالنات وصحف
 17315 ----- ----- ----- ----- ----- ----- فوائد وعموالت

 27543 432 ----- ----- ----- ----- 432 تدفئة ومحروقات
 554 343 ----- ----- ----- ----- 343 صيانة ولوازم كمبيوتر

 47222 ----- ----- ----- ----- ----- ----- مواقع الكترونية
 ----- 133 ----- ----- ----- ----- 133 متفرقات

 17544 17422 ----- ----- 17422 ----- ----- مصاريف مؤتمرات
 ----- 17445 ----- ----- 551 27.32 47.22 ورشات عمل

 ----- 17522 ----- ----- ----- 17522 ----- مصروفات تخطيط وتطوير
 47522 ----- ----- ----- ----- ----- ----- كتب

 17222 117155 ----- ----- ----- ----- 117155 حوارات إ اعية وتلفزيونية
 17252 ----- ----- ----- ----- ----- ----- فروقات عملة
 455 ----- ----- ----- ----- ----- ----- مواد تدريب

 17254 ----- ----- ----- ----- ----- ----- مشاريع ادارية وعمومية.م
 ----- 37251 ----- ----- 37251 ----- ----- طباعة وكتابة عروض

 165 .61 ----- ----- ----- ----- .61 لوازم مكتبية
 2080098 0990399 19809 021039 118028 688088 610630 المجموع
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 : المصاريف اإلدارية والعمومية -8

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 ـانالبيــــ م2203 م2033
 رواتب وأجور 227531 227243

 فروقات عملة .6 57111
 نهاية الخدمة 37225 574.1
 أتعاب مهنية 17152 17152
 مصاريف تدريب-----  222
 ضيافة-----  32

 تنقالت 155 17646
 تأمين-----  176.1
 بريد وهاتف وانترنت 442 17214
 كهرباء ومياه 4.3 513

 ة وعامةصيانة أجهز -----  17151
 مواد تنظيف-----  171.1

 إعالنات-----  2.
 عموالت بنكية 236 1.4
 مصاريف المشاريع-----  26.

 أمال  ومعارف 353---- 
 ترجمة-----  116
 خدمات ولوازم مكتبية وقرطاسية-----  164
 تطوير وتصميم موقع الصفحة اإللكترونية-----  344

 يف ورشات عمل كتابة عروض ومصار -----  27252
 إيجارات 47222---- 
 صندوق اإلدخار 37126 472.6
 أخرى 552 436

 المجموع 110339 810091
 

 : األرقام المقارنة -9

 .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالئم وعرض البيانات المالية للسنة الحالية
 
 


