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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 المحترمين         أعضاء الهيئة العامة/ِ السادة
 جمعية تعاون لحل الصراعات

 فلسطين – رام هللا
 

 انات المالية التقرير حول البي
 31كمزا فزي  المركزز المزاليبيان المؤلفة من  تعاون لحل الصراعاتلجمعية البيانات المالية المرفقة لقد قمنا بتدقيق 
للسزززنة المنتهيزززة فزززي  لززز  التزززدفقات النقديزززة و  الموجزززوداتاألنشزززطة والتغيزززر فزززي صزززافي  يوبيزززان م2213كزززانون االول 

 .الهامة ومالحظات إيضاحية اخرىالتاريخ وملخص عن السياسات المحاسبية 
 مسؤولية اإلدارة 

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

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

 مسؤولية مدقق الحسابات
لقد اجرينا تدقيقنا وفقًا . ستنادًا الى التدقيق ال ي قمنا بهان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول ه ه البيانات المالية ا

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

ى القيام بإجراءات للحصول على اثباتات التدقيق بخصوص المبالغ واالفصاحات في البيانات ينطوي التدقيق عل
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 ,سواء كانت ناتجة عن غش أو أخطاء متعمدة, 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  اإلدارةت المحاسبية المستخدمة وعدالة التقديرات المجراة من قبل تقييم مالئمة السياسا

 .البيانات المالية
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 .في اعتقادنا إن اإلثباتات التي حصلنا عليها من جراء التدقيق هي كافية ومناسبة لتوفير األساس إلبداء رأينا
 

 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 2213 كانون االول 31 فيكما  الصراعات
 .لمعايير الدولية للتقارير الماليةل
 

 

 
 

م2214 آ ار 12  
فلسطين  -رام اهلل  

 يوسف محمد حمودة                                                                                                         
 

301/89محاسب قانوني مرخص رقم   
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 جمعية تعاون لحل الصراعات

 فلسطين - رام هللا
 [أ ] بيان          م1302 كانون األول 13كما في  بيان المركز المالي

 "بالدوالر األمريكيالمبالغ الظاهرة هي "
 

 م1103 م1103 إيضاح 
    الموجودات 

    الموجودات المتداولة 

 134.46 464462 (3) النقد في الصندوق ولدى البنو 
 3.4322 464521 (4) مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 830019 810001  موع الموجودات المتداولة مج
 

    الموجودات غير المتداولة

 164161 164266 (5) اآلالت ومعدات بالصافي

 180181 3330113  مجموع الموجودات

 

    الموجوداتالمطلوبات وصافي 

    المطلوبات المتداولة
 .55462 144262 (6) البنو  الدائنة والشيكات اآلجلة

 314653 524362 (.) ف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرىالمصاري
 910110 3410141  مجموع المطلوبات المتداولة

 

    المطلوبات غير المتداولة
 14251. 364334 (6) مخصصات الموظفين

    صافي الموجودات 
 (810184) (130108)  بيان ب –صافي الموجودات 

 180181 3330113   مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
 
 

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

 فلسطين - رام هللا
 [ب]يان ب     م1302كانون االول  13للسنة المنتهية في  لموجوداتااألنشطة والتغير في صافي بيان 

 "مريكيبالدوالر األالمبالغ الظاهرة هي "

 
 م1103 م1103 إيضاح 

    االيرادات

 1.34323 4254225 (1) إيرادات المشاريع
 3.4244 .6462 (4) إيرادات مستحقة غير مقبوضة

 24222 1646.2  إيرادات تبرعات
 64322 24353  إيرادات أخرى

 1390911 4180011  مجموع اإليرادات

    المصاريف

 1644241 .421465 (1) مصاريف مشاريع

 364114 324115 (12) المصاريف اإلدارية والعمومية

 24.62 34122 (5) استهالكات

 (1110811) (4140981)  مجموع المصاريف 
 (44256) (214655)  خالل السنة الموجوداتصافي التغير في 

    الموجودات صافي بيان التغير في
 (44256) (214655)  خالل السنة الموجوداتصافي التغير في 

 (134516) (1.4654)  صافي الموجودات أول السنة
------  554624  تعديالت  سنوات سابقة 

 (810184) (130108)  بيان أ –صافي الموجودات نهاية السنة 
 
 

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

 فلسطين - هللارام 
 [د]بيان       م1302كانون االول  31للسنة المنتهية في  بيان التدفقات النقدية

  "بالدوالر األمريكيالمبالغ الظاهرة هي "
 

 

 م1103 م1310 البيـــــــــــــان
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (40081) (180988) ببيان  –التغير في الموجودات خالل السنة  صافي
 التغير في صافي الموجودات تعديالت لتسوية صافي 

 التدفق النقدي خالل السنة لصافي
  

   بنود ال تتطلب تدفقات  نقدية
 24.62 64313 استهالكات 

 134421 (.42411) مخصصات الموظفين
------  554624 تعديالت سنوات سابقة

   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغير
 (214261) (14221) المصاريف المدفوعة مقدمًا واألرصدة المدينة األخرى

 64341 .22452 المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
 (901) 10183 األنشطة التشغيلية (دمة فيالمستخ)الواردة من  التدفقات النقدية  صافي

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (44163)  (644.2) ت ومعداتشراء آال

 (40811) (90411) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 164111 364455 بنو  دائنة
 390838 190488 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية الواردة منصافي 
 310348 110114 النقد المعادلو في النقد  الزيادة صافي

 511 134.46 سنةرصيد النقد والنقد المعادل اول ال
 310149 104914 (1)إيضاح  - لسنةرصيد النقد والنقد المعادل أخر ا

 
 

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

 فلسطين - رام هللا
 ضاحات حول البيانات الماليةإي 

 "بالدوالر األمريكيالمبالغ الظاهرة هي "
 

 

 :الشكل القانوني والنشاط -3

م كجمعية شبابية غير حكومية تسزعى إلزى المسزاهمة فزي بنزاء 2222تعاون لحل الصراعات في شهر آ ار جمعية تأسست  -
السالم والحوار والمصالحة, وقد تم إعادة توفيق أوضزاعها  وك ل  تعميم ثقافة. الدولة الفلسطينية الحرة الديمقراطية والحديثة

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

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

 .شبابال

 

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

 

 .م2213لعام  موظفين 6بلغ عدد موظفي الجمعية  -

 

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

 

 :سبية الهامةالسياسات المحا -0

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

 : أساس إعداد البيانات المالية (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 والمعزداتبات إثيتم 
 :وبالنسب المئوية السنوية التالية

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

عند وجود ظروف أو أحداث تدل على عدم توفر إمكانية استرداد القيمة  للموجودات الثابتةانخفاض القيمة الدفترية يتم دراسة 
 ., في ه ه الحاالت يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادهالهاالدفترية 

 
 



 

- . - 

 

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

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

 : مخصص مكافاة نهاية الخدمة (د )

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

 
 :اإليرادات (ه )

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

 

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

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

 .عن تحويل العمالت األخرى ضمن نتائ  السنة في بيان األنشطة
 

 :بيان التدفقات النقدية (ز )

لودائع لدى البنو  والتزي تسزتحق خزالل ثالثزة أشزهر يشمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق والحسابات الجارية وا
 .من تاريخ البيانات المالية

 
 

 :النقد في الصندوق ولدى البنوك -1

 : يتألف ه ا البند مما يلي
 البيـــــان م1103 م1103
 نقد في الصندوق 141 11

 البنو  لدىنقد  464341 134.21
 المجموع  410491 310149

 
 

 : ماً واألرصدة المدينة األخرىالمصاريف المدفوعة مقد -4

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 البيـــــان م1103 م3110
 موظفينسلف  622 2.6

 مانحين - مم مدينة  454121 3.4244
 المجموع  410813 110110
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     :اآلالت والمعدات بالصافي -5

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 المجموع تحسينات على المأجور أجهزة كمبيوتر أجهزة مكتبية أثاث ومفروشات ــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــــــ
      التكلفة
 830811 40118 310944 110313 10189 م3/3/1031رصيد 

 644.2-----  4265. .1422-----   اإلضافات
 100014 40118 140308 914011 10189 م13/31/1031رصيد 

 
 اكماالستهالك المتر 

     

 110111 414 310113 380041 80118 م3/3/1031رصيد 
 542.3---  4.4 34311 14426 اعادة تصنيف

 34122 433 24252 415 22 إضافات 
 430111 119 340888 390948 10088 م13/31/1031رصيد 

 
 صافي القيمة الدفترية

     

 390119 10411 80384 80498 311 م13/31/1031
 390398 10988 40131 90099 30881 م13/31/1031

 
 :اآلجلة البنوك الدائنة والشيكات -6

م ولزم تصزرف 2213م شيكات صدرت خالل عام 31/12/2213ي كما في دوالر أمريك .55462و  144262بالغ يمثل ه ا البند ال
 .م وعلقت لحين الصرف في السنة الالحقة مما أدى إلى ظهور رصيد البن  دائناً 2213خالل عام 

 
 : المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى -7

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 البيـــــان م1103 م1103
 الرواتباقتطاعات ضريبة دخل  34525 34436

  مم دائنة موردين 134543 144.14
 مصاريف مستحقة 354332 134623
 المجموع 810190 130981
 

 : مخصصات الموظفين -8

 :مما يلي  يتألف ه ا البند . أ

 البيـــــان م1103 م1103
 رصيد أول السنة 14251. 654622
 اضافات  64142 134421
 ب -مدفوعات  (414251)----- 
 رصيد نهاية السنة 110114 180183
 

 .م31/12/2213تم تصفية مستحقات صندوق اإلدخار للموظفين كما في  . ب
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 :إيرادات ومصاريف المشاريع -9

 :ما يلييتألف ه ا البند م

 Good  البيــــــــــــــــــــان

Gov UNDP 

Partners 
for 

hange2C 
Civic 

Peace 
National.En 

Endowment 

for Democ 

Towards 

ocal Lffective E

ouncilsC 
المجموع 

 م1103
المجموع 

 م1103
 

 1300111 4340031 110981 130119 110118 180110 3490110 910101 إيرادات المشاريع
 

         فالمصاري
 634463 1..144 .16431 64266 214116 2643.6-----  124222 منسقينرواتب 

 .2461 .4464 142.2 ----- 24251 14324 ----- ----- مكافأة نهاية الخدمة
 ----- 1114222-----  ----- ----- ----- 1114222 ----- مشاريع

 14222 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- أتعاب منسقين
 4636. 164366 44.52 44222 ----- ----- ----- 4616. وتيسيرتدريب 

 512 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- لوحات إرشادية
 264243 14231. ----- 332 314421 2.4552 ----- 114126 مبادرات المشاريع

 54422 14.22 ----- ----- ----- ----- ----- 14.22 تقييم مشاريع
 612 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ملصقات
 64624 1.4323 ----- .4436 .1421 666 ----- 124.51 ضيافة

 246.5 54214 465 14621 14152 14521 ----- 261 مواصالت وسفر
 .2422 54625 421 ..6 2.. 663 24222 664 هاتف وانترنت وفاكس

 34255 34351 ----- 14336 ----- ----- ----- 24213 قرطاسية
 24222 14522 ----- 24522 ----- ----- ----- 4222. فيديو توثيق فعاليات
 214326 .13452 ----- 14652 64116 435 ----- 44326 مؤتمرات, قاعات
 4354. 14.24 ----- ----- ----- 325 ----- 143.1 تنقالت المشاركين
 34622 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- اتبروشور ومنشور 

 54422 14622 ----- ----- 14662 14662 44242 24222 إيجارات
 14162 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ومياه كهرباء
 14245 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- تنظيفات

 114312 44652 34255 515 ----- ----- ----- 14222 مطبوعات وتصاميم
 14322 134646 ----- ----- ----- 14216 124222 24552 استشارات

 431 .6 ----- ----- ----- ----- ----- .6 إعالنات وصحف
 432 642 ----- ----- ----- ----- ----- 642 تدفئة ومحروقات

 343 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- صيانة ولوازم كمبيوتر
 ----- 14421 ----- 452 ----- ----- ----- 1.1 مواقع الكترونية

 133 64122 565 12 .2425 34214 ----- 654 متفرقات
 ----- 224.62 ----- ----- ----- ----- 134112 46.2. مشاريعمصاريف 

 14122 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- مصروفات تخطيط وتطوير
 21143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- طباعة وكتابة عروض

 8040394 4180181 180018 110010 110841 180010 3490180 910100 المجموع
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 : المصاريف اإلدارية والعمومية -32

 :يتألف ه ا البند مما يلي 

 البيـــــان م1103 م1103
 وأجوررواتب  1146.6 224131

 فروقات عملة 44246 .6
 نهاية الخدمة .2421 34221
 أتعاب مهنية 14652 14652

 قرطاسية ومطبوعات 2.1----- 
 ضيافة 14236----- 

 تنقالت 26 115
 بريد وهاتف وانترنت 122 442
 كهرباء ومياه .56 4.3

 صيانة أجهزة وعامة 361----- 
 مواد تنظيف .12----- 

 ت بنكيةعموال 261 236
 أمال  ومعارف 312 313

 تطوير وتصميم موقع الصفحة اإللكترونية 121----- 
 كتابة عروض ومصاريف ورشات عمل  352----- 
 إيجارات----  44222
 صندوق اإلدخار----  34126
 أخرى 564 112

 المجموع 110338 110334
 

 : األرقام المقارنة -33

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


