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تقریر مدقق الحسابات المستقل

فلسطین -مؤسسة عبد المحسن القّطان  أمناءإلى السادة مجلس 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة 

الــرأي

 لسطینف -مؤسسة عبد المحسن القطّان لفي رأینا، إن البیانات المالیة تظھر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریة المركز المالي 
بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة ، وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة 2017 آذار 31(فیما یلي "المؤسسة") كما في 

للتقاریر المالیة.

نطاق التدقیق

لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة للمؤسسة والتي تشمل ما یلي:

،2017 آذار 31 في كما المالي المركز بیان●
التاریخ، بذلك المنتھیة للسنة الموجودات صافي في والتغیرات األنشطة بیان●
التاریخ، بذلك المنتھیة للسنة النقدیة التدفقات بیان●
.الھامة المحاسبیة للسیاسات ملخصاً  تشمل والتي المالیة البیانات حول إیضاحات●

أساس الرأي

ما یخص یلقد قمنا بعملیة التدقیق وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر مبینة في فقرة "مسؤولیات المدقق ف
تدقیق البیانات المالیة" من ھذا التقریر. 

نعتقد بأن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا. 

االستقاللیة

لدولیة اإننا مستقلون عن المؤسسة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك األخالقي 
للمحاسبین، وقد استوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد.

.مسؤولیات اإلدارة واولئك المكلفین بالحوكمة عن البیانات المالیة

فیر نظام إلى توإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البیانات المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، إضافة 
رقابة داخلي تراه اإلدارة ضروریاً لغرض إعداد بیانات مالیة تخلو من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ.

عند إعداد البیانات المالیة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة المؤسسة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حیثما تطلب 
ر، عن األمور المتعلقة باالستمراریة واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفیة المؤسسة األم

أو وقف عملیاتھا، أو لیس لدیھا بدیل واقعي سوى القیام بذلك.

لمؤسسة.إن أولئك المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة ل
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تقریر مدقق الحسابات المستقل

فلسطین -إلى السادة مجلس أمناء مؤسسة عبد المحسن القّطان 

تقریر حول تدقیق البیانات المالیة (تكملة)

مسؤولیات المدقق فیما یخص تدقیق البیانات المالیة 

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة ككل تخلو من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن 
احتیال أو خطأ، وإصدار تقریر المدقق الذي یتضمن رأینا. یعتبر التأكید المعقول مستوى عالي من التأكید، لكنھ ال یضمن أن تكشف 

تي تتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، دائماً عن األخطاء الجوھریة عند وجودھا. یمكن أن تنشأ األخطاء عن إحتیال أو عملیة التدقیق، ال
خطأ، وتعتبر جوھریة إذا كانت منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على 

ھذه البیانات المالیة. 

ء من عملیة التدقیق التي تتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، نقوم بممارسة االجتھاد المھني والحفاظ على الشك المھني في جمیع كجز
مراحل التدقیق. كذلك فإننا نقوم بما یلي:

تدقیق  صمیم وتنفیذ إجراءاتتحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ، وت•
تتناسب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا. یعتبر خطر عدم اكتشاف األخطاء 
الجوھریة الناتجة عن إحتیال أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، حیث قد ینطوي اإلحتیال على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو 

تجاوز للرقابة الداخلیة. تحریف أو
الحصول على فھم للرقابة الداخلیة للمؤسسة ذات الصلة بعملیة التدقیق بھدف تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، •

ولیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیـّة للمؤسسة.
رات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا اإلدارة. تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدی•
التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفیما إذا كانت ھناك شكوك جوھریة، •

ي قدرة المؤسسة على االستمرار كمنشأة بناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك ف
مستمرة. إذا استنتجنا وجود شكوك جوھریة، فیتوجب علینا لفت االنتباه في تقریر المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البیانات 

لیھا لغایة تاریخ نا عالمالیة، أو تعدیل رأینا إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقیق التي حصل
تقریر المدقق. ولكن یمكن ألحداث أو ظروف مستقبلیة أن تؤدي بالمؤسسة إلى وقف أعمالھا كمنشأة مستمرة.

تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة وبنیتھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة تعكس المعامالت •
تحقق عرضاً عادالً.واألحداث بطریقة 

إننا نتواصل مع أولئك المكلفین بالحوكمة حول عدة أمور، من بینھا نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھما ومالحظات التدقیق الھامة، 
بما في ذلك أي أوجھ قصور ھامة في الرقابة الداخلیة نقوم بتحدیدھا خالل عملیة التدقیق. 

برایس ووترھاوس كوبرز فلسطین 
2017 حزیران 19

رام هللا، فلسطین
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النشاطات بیان 
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.)20إلى 8من صفحة (إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة -

2016آذار 201731آذار 31إیضاح

التغیرات في صافي الموجودات غیر مقیدة اإلستعمال:

اإلیرادات والعوائدوالمنح 
4,510,5144,646,634(14)التبرعات غیر المقیدة

2,292,783-(15)التبرعات العینیة
103,266190,717)16(إیرادات أخرى 

36,12651,515(17)إیرادات تمویلیة
4,649,9067,181,649واإلیرادات والعوائد إجمالي المنح

5,600,3796,461,439)10(صافي الموجودات المحررة من القیود
10,250,28513,643,088إجمالي المنح غیر مقیدة اإلستعمال، واإلیرادات والعوائد

المصاریف 
925,875772,763)18(والعمومیةالمصاریف اإلداریة 

451,375382,213)4(اإلستھالك

4,835,4635,467,559(19)مصاریف البرامج

6,212,7136,622,535مجموع المصاریف والخسائر

4,037,5727,020,553صافي التغیرات في الموجودات غیر مقیدة اإلستعمال

الموجودات مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت:التغیرات في صافي 
11,838,3899,072,520)10(المنح والتبرعات

(6,461,439)(5,600,379))10(صافي الموجودات المحررة من القیود
(27,598)(10,178)(10)فروقات عملة

(838,618)(90,091)(10)ما تم شطبھ خالل السنة 

6,137,7411,744,865في صافي الموجودات المقیدة اإلستعمال بشكل مؤقتصافي التغیرات 
10,175,3138,765,418صافي التغیرات في صافي الموجودات للسنة
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بیان التغیرات في صافي الموجودات
(جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)

صافي الموجودات غیر 
ستعمالمقیدة اإل

الموجودات مقیدة صافي 
المجموعستعمال بشكل مؤقتإلا

20157,344,8106,128,66813,473,478آذار 31الرصید في 
7,020,5531,744,8658,765,418المالیةالتغیرات خالل السنة

201614,365,3637,873,53322,238,896آذار 31الرصید في 

4,037,5726,137,74110,175,313المالیةالتغیرات خالل السنة

201718,402,93514,011,27432,414,209آذار 31الرصید في 

ال یتجزأ منھا.تشكل جزءاً )20إلى  8من صفحة (إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة -
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بیان التدفقات النقدیة
جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي)(

تشكل جزءا ال یتجزأ منھا.)20إلى  8من صفحة (إن اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة -

2016آذار 201731آذار 31
النقدیة من األنشطة التشغیلیةالتدفقات 

10,175,3138,765,418التغیرات في صافي الموجودات للسنة
التعدیالت:
451,375382,213استھالكات

287,032233,272مخصص تعویض نھایة الخدمة
234,373254,623مخصص صندوق اإلدخار

1,204166خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
(56,366)(48,829)فوائد مقبوضة 

تعدیالت لتسویة التغیرات في صافي الموجودات مع صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن 
األنشطة التشغیلیة: 

1,023,218(2,486,113)ذمم مستحقة القبض من المانحین
15,23920,955مصاریف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى

116,197(235,365)مستحقة وأرصدة دائنة أخرىمصاریف 
(43,110)(143,740)المدفوع من مخصص نھایة الخدمة 

(75,966)(1,098,269)المدفوع من مخصص صندوق اإلدخار
7,152,22010,620,620صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة

األنشطة اإلستثماریة منالتدفقات النقدیة 
(3,583,467)(286,941)شراء ممتلكات وآالت ومعدات

1,872677العائد من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
(3,178,821)(3,878,846)مشاریع قید اإلنشاء 

(371,401)720,604الموجودات مقیدة اإلستعمال
(4,651,690)(5,298,310)أكثر من ثالثة أشھر وأقل من سنةودائع تحت الطلب لدى البنوك تستحق خالل

48,82956,366فوائد مقبوضة 
(11,728,336)(8,692,792)ستثماریةالنقدیة المستخدمة في األنشطة اإلصافي التدفقات 

(1,107,716)(1,540,572)صافي التغیر في النقد وأشباه النقد
4,048,4365,156,152بدایة السنةالنقد وأشباه النقد، 

2,507,8644,048,436النقد وأشباه النقد، نھایة السنة
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عام -)1إیضاح (
یارآ 9ي ف المؤسسة رسمیاً  ُسجلت خیریة في المملكة المتحدة.مؤسسة ل فرعھي")المؤسسةیلي "، (فیما فلسطین-ان قطّ المؤسسة عبد المحسن 

ات غیر ). بموجب قانون الجمعیات الخیریة والمنظم5056تحت رقم (وزارة الداخلیة الفلسطینیة كمؤسسة غیر ربحیةلدى 1998عام
تحت رقم ، 2004كانون األول لعام 7وزارة الداخلیة كمؤسسة غیر ربحیة في لدى أعادت المؤسسة تسجیلھا ،2000لعام1الحكومیة رقم 

QR-0035-F).(
ب عن الحفاظ على التراث الثقافي للشعب العربي بشكل عام والشعتلتزم المؤسسة في النھوض بالتعلیم والتنمیة الثقافیة والتوعیة، فضالً 

الفلسطیني على وجھ الخصوص.
الفنونوبرنامج الثقافة،غزة - لطفلامركز ، لبحث والتطویر التربويا برنامج وھيبرامج أربعةضمن  بشكل رئیسيتعمل المؤسسة حالیاً 

.والبرنامج العام

أھم السیاسات المحاسبیة-)2إیضاح  (
ة المحاسبیة مطابقة لتلك التي تم إستخدامھا في السنأھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة موضحة أدناه. إن السیاسات

ستثناء ما ورد عكس ذلك.السابقة، بإ

أسس اإلعداد
بالدوالر  ةمالی. تم عرض البیانات الةالتاریخی ةعلى مبدأ التكلفاً وذلك بناءمالیةللمعاییر الدولیة للتقاریر الالمالیة وفقاً تحضیر البیاناتتم 
ھذه ب ستخدام بعض التقدیرات المحاسبیة الھامة، وتتطلالدولیة للتقاریر المالیة یتطلب إإن تحضیر البیانات المالیة وفقاً للمعاییر .مریكياأل

إن ھذه التقدیرات المذكورة مبنیة على عوامل متعددة لھا .جتھاد في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركةالمعاییر أیضا من اإلدارة اإل
دم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك عت متفاوتة من التقدیر ودرجا

التقدیرات في المستقبل

التعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
السابقة. ھنــاك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعــاییر إن السیاسات المحاسبیة مطابقة لتلك التي تم إستخدامھا في السنة 

والبیانات  سةالمؤسیضاحات إجدیدة لیس لھا أي أثر جوھري على أن المعاییر والتفسیرات الاإلدارة. تعتقد بعد والتفسیرات غیر واجبة التطبیق
المــالیة.

الت ومعداتآوممتلكات
قسط ستھالك بموجب طریقة الالتكلفة التاریخیة بعد تنزیل اإلستھالك المتراكم، ویتم إحتساب اإل حسب والمعداتالت اآلوالممتلكاتتظھر

ستخدام النسب السنویة التالیة: نتاجي المتوقع لھذه الموجودات بإعلى العمر اإلاً الثابت بناء

%نسبة االستھالك
5مباني وترمیمات

15أجھزة إضاءةتجھیزات وأثاث و
 15  ةمكتبیأجھزة

20كھربائیةأجھزة ومعدات 
30حاسوبجھزةأ

20سیارات
 10  كتب 

ي جزء من بند ستبدال أالنفقات المتكبدة إلیتم رسملة .ستخداملإلجمیع المصاریف التي تجعلھا جاھزة الت والمعدات اآلوالممتلكات تشمل تكلفة
حتساب ورسملة . یتم إالدفتریة للبند الذي تم إستبدالھویتم شطب القیمة .یتم المحاسبة عنھا بصورة منفصلةوالمعدات التيواآلالتالممتلكات

فقات األخرى یتم إثبات جمیع الن.ت والمعداتالاآلومتلكاتالمستقبلیة المتعلقة بالمقتصادیةاإلالنفقات األخرى الالحقة فقط عند زیادة المنافع 
كمصروف عند تكبدھا.النشاطات بیان في 

  نشاءمشاریع قید اإل
،یف غیر المباشرةوجزء من التكالالمباشرة تكالیف التصمیم والبناء واألجور والتي تشمل ،للمشاریع التي لم تكتمل بعدالمتكبدة التكالیف  شملت

الت ومعدات.آوبند ممتلكات لىإنتھاء األعمال یتم رسملة كافة تكالیف المشروع وتنقل بعد إ

صافي الموجودات
تم تصنیف صافي الموجودات كما یلي:

ضة المفرو، والتي ال تخضع للقیودمؤسسةستعمال: وھي صافي الموجودات المستخدمة من قبل الصافي الموجودات غیر مقیدة اإل
من قبل المانح.

والتي تكون خاضعة المؤسسةموجودات المستخدمة من قبل : وھي صافي البشكل مؤقتستعمال صافي الموجودات مقیدة اإل
المفروضة من قبل المانح، والتي تحرر من القیود إما بمرور وقت محدد أو تحقیق المتطلبات المفروضة من قبل المانح.شروطلل
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ذمم مستحقة القبض من مانحین
یتم تقدیر قیمة .المبالغ الغیر قابلة للتحصیلوأمطروحاً منھ المبالغ المستلمةصلي للتعھداألالمبلغتظھر الذمم المستحقة القبض من مانحین بقیمة 

  .محتملالحسابات الغیر قابلة للتحصیل عندما یصبح تحصیل المبلغ المتعھد بھ أو المشروط غیر 

النقد و أشباه النقد
اشھر أو أقل.3ت تحت الطلب تستحق خالل یشمل ھذا البند على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك باإلضافة إلى ایداعا

مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
.ل الموردبیتم إثبات الذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من ق

موجوداتنخفاض قیمة الإ
یمتھا سترداد قإفر إمكانیة ضوعیة في الظروف تشیر إلى عدم توالدفتریة للموجودات عند وجود أحداث أو تغیرات مویتم دراسة تدني القیمة 

ریة للقیمة القیمة الدفتستردادھا، یتم تخفیض إیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع الدفتریة. عند وجود أحد ھذه األدلة الموضوعیة وعندما تزید الق
یتم إظھار الفرق في بیان النشاطات.ستردادھا وإالمتوقع 

تحقق اإلیرادات
على  ن قبل المستلم قبل الحصولن تنفذ مأالتي لم یقم المانح بتحدید الشروط التي یجب تعھدات المانحین غیر المشروطة ھي تلك التعھدات 

.موالاأل
  تي:یتم االعتراف بإیراد المنح للتعھدات الغیر مشروطة كاآل

.على التعھدوقت محدد عند الحصول أوبإیراد التعھدات الغیر مشروطة والغیر مقیدة بغرضعتراف یتم اإل-
 ة.و الوقت للمنحأو وقت محدد حین یتحقق الغرض أعتراف بإیراد التعھدات الغیر مشروطة والمقیدة مؤقتاً من قبل المانح بغرض یتم اإل-
التبرعات العینیة كإیرادات غیر مشروطة من خالل بیان النشاطات.بإیرادعتراف اإلیتم إثبات التبرعات العینیة حسب القیمة العادلة، ویتم -

المصاریف
ستحقاق.على مبدأ اإلحال حدوثھا اعتماداً یتم تسجیل المصاریف

وصندوق االدخارمخصص تعویض نھایة الخدمة
احد عن حتساب راتب شھر والفلسطیني المعمول بھ وذلك بإ عملاستناداً لقانون ال مؤسسةحتساب مخصص تعویض نھایة الخدمة لموظفي الیتم إ

.یتم وضع ھذا المخصص في بند یسمى "موجودات مقیدة أإلستعمال"ستحقھ الموظف.خر راتب إآلكل موظف إستناداً على كل سنة خدمة 

تقوم كما دخار صندوق اإللغرض للموظفین  ساسياأللراتب حسب اوذلك  ةالشھریالموظفینمن رواتب%8ما نسبتھطاعقتالمؤسسة بإتقوم 
دة كموجودات مقیالمركز المالي بیانفي حساب بنكي منفصل یظھر ضمن ھا جمیعا وإیداعبمثل ھذه المبالغ المستقطعة المؤسسة بالمساھمة

ستعمال.اإل

ترجمة العمالت األجنبیة
ستخدام سعر الصرف السائد في تاریخ كل عملیة لتحویل العمالت األجنبیة إلى الدوالرویتم إاألمریكيلیة المرفقة تظھر بالدوالرإن البیانات الما

باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ األمریكيكما یتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة إلى الدوالر،األمریكي
النشاطات.جة من فروقات العملة في بیانناتویتم تسجیل أي أرباح أو خسائر ،البیانات المالیة

:على التوالي2016و2017ذارآ31وفیما یلي أسعار صرف العمالت األساسیة مقابل الدوالر األمریكي كما في 

2016آذار201731آذار31العملة
0.2760.264شیكل
1.0591.101یورو
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إدارة المخاطر-)3إیضاح (
المخاطر المختلفة من خالل إستراتیجیة تعالج تلك المخاطر وإجراءات للتخفیف منھا من خالل تطبیق نظام المراقبة واإلبالغ المؤسسةتدیر 

والتي تھدف إلى إستعراض المخاطر وإعتماد اإلجراءات المناسبة للحد من ھذه المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، فإن الدوائر المختلفة ھي 
المسؤولیة العامة إلدارة ومراقبة المخاطر تقع نإدید المخاطر المرتبطة بأنشطتھا وتطبیق ومراقبة إجراءات الرقابة المناسبة.المسؤولة عن تح

على عاتق مجلس األمناء.

قیاس المخاطر ونظم اإلبالغ
تیجیة المؤسسة وحالة السوق. ویتم جمع إدارة المخاطر عن طریق مراقبة الحدود لكل نوع من أنواع المخاطر. وتعكس ھذه الحدود إسترایتم 

یتم تقدیم المعلومات وتحلیلھا لمجلس األمناء.والمعلومات من كل قسم وتحلیلھا لتحدید المخاطر المتوقعة. 

ستراتیجیات محددة. وتشرف على مراقبة المخاطر وتضمن التخصیص إتتبع المؤسسة سیاسات مالیة في إدارة المخاطر كجزء من 
واألمثل للموجودات والمطلوبات. وتشمل ھذه المخاطر مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة) اإلستراتیجي

ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان.

مخاطــر السوق-3.1
التغیر في النقدیة لألدوات المالیة نتیجةتتمثل ھذه المخاطر بشكل رئیسي في مخاطر التغیر في القیمة العادلة أو القیمة المستقبلیة للتدفقات 

.مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیةنوعین من المخاطر: وتشمل مخاطر السوقأسعار السوق.

مخاطر أسعار الفائدة
یر على یكون لھا تأثیر مباشر وكبلتغیرات في أسعار الفائدة في السوق ال فإن االموجودات والمطلوبات المالیة ال تحمل سعر فائدة كبیرة، إلن 

نتائج المؤسسة.

مخاطر أسعار الصرف
مخاطر أسعار الصرف ھي من أھم مخاطر السوق التي تتعرض لھا المؤسسة. مخاطر أسعار الصرف ھي المخاطر الناتجة عن التغیر في 

عار الصرف. القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة التغیر في أس

لى إإن أھم العمالت التي تتعامل بھا المؤسسة ھي الدوالر األمریكي، والشیكل اإلسرائیلي باإلضافة للیورو. أدت ھذه التقلبات بسعر الصرف 
خالل السنة أمریكيدوالر 4,851بقیمة خسارة(و2017ذار آ31دوالر أمریكي خالل السنة المنتھیة في 12,703فرق عملة بقیمة خسائر

).2016ذار آ31المنتھیة في

مخاطــر السیولة-3.2
ویل دارة بتنویع مصادر التمقامت اإلستحقاقھا. وللتقلیل من ھذه المخاطر، إعند  المالیة اعلى الوفاء بالتزاماتھالمؤسسةتتمثل في عدم قدرة 

دارة إلوتضمن ا. یتم مراقبة متطلبات السیولة على أساس شھري النقدوأشباهعلى قدر كاف من النقد والمحافظةوإدارة الموجودات والمطلوبات 
لتلبیة أي التزامات عند نشوئھا.أشباه النقد من النقد و متاحة أموال سائلة كافیةوجود 

قاق ھذه ستحإمؤسسة تواریخ التراقب على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة.یلخص الجدول أدناه إستحقاق األدوات المالیة للمؤسسة بناءً 
السیولة الكافیة.من أجل ضماناألدوات

سنة -أشھر 3شھور3اقل من تحت الطلب المجموع  

2017آذار31
15,121--15,121مصاریف مستحقة

12,215--12,215ذمم دائنة

27,336--27,336

2016آذار31
134,323--134,323 شركاء - أرصدة دائنة

32,418--32,418مصاریف مستحقة

95,960--95,960شیكات آجلة

262,701--262,701
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مخاطــر االئتمـــــان -3.3
لكل فئات الموجودات المالیة المالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد خسائر.تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم قدرة الطرف األخر لألداة 

، الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ھي القیمة الدفتریة المدرجة في بیان المركز المالي.المؤسسةالمحتفظ بھا من قبل 
المؤسسة:تفاصیل الموجودات المالیة المحتفظ بھا مع الجدول التاليیمثل

الموجودات المالیة 
آذار 31

2017
آذار 31

2016
1,636,8232,357,427موجودات مقیدة اإلستعمال

3,953,7781,467,665ذمم مستحقة القبض من المانحین
95,353110,592مصاریف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى

9,950,0004,651,690من ثالثة أشھر وأقل من سنةودائع تحت الطلب لدى البنوك تستحق خالل أكثر
2,507,8644,048,436النقد وأشباه النقد
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معداتوالتآوممتلكات-)4إیضاح (
-تفاصیل البند 

7201ذارآ31
7201آذار 31ستبعاداتاإلاإلضافات6201نیسان 1

التكلفة
4,690,018--4,690,018أراضي

3,126,509-3,123,5722,937مباني وترمیمات
513,828(9,126)512,78110,173تجھیزات وأثاث وأجھزة إضاءة

248,484(12,905)248,65812,731أجھزة مكتبیة
670,563(13,908)536,682147,789أجھزة ومعدات كھربائیة

733,988(28,625)697,72064,893أجھزة حاسوب
125,632--125,632سیارات

 559,573  -  20,918  538,655  كتب 
79,000-51,50027,500أعمال فنیة

10,525,218286,941(64,564)10,747,595
اإلستھالك المتراكم

1,792,775-1,642,939149,836وترمیمات مباني
482,194(8,078)477,56912,703تجھیزات وأثاث وأجھزة إضاءة

187,498(11,695)177,48721,706أجھزة مكتبیة
467,441(13,908)409,32472,025أجھزة ومعدات كھربائیة

445,969(27,807)324,661149,115أجھزة حاسوب
65,796-45,32620,470سیارات

 417,997  -  25,520  392,477  كتب 
3,469,783451,375(61,488)3,859,670

7,055,4356,887,925صافي القیمة الدفتریة

آذار 2016 31
6201آذار 31ستبعاداتاإلاإلضافات5201نیسان 1

التكلفة
4,690,018-1,681,9013,008,117أراضي

3,123,572-2,997,147126,425مباني وترمیمات
512,781(10,883)517,7165,948تجھیزات وأثاث وأجھزة إضاءة

248,658(10,770)242,95316,475مكتبیةأجھزة 
536,682(2,418)501,50437,596أجھزة ومعدات كھربائیة

697,720(62,830)399,741360,809أجھزة حاسوب
125,632--125,632سیارات

 538,655  -  22,297  516,358  كتب 
51,500-45,7005,800أعمال فنیة

7,028,6523,583,467(86,901)10,525,218
اإلستھالك المتراكم

1,642,939-1,492,375150,564مباني وترمیمات
477,569(10,469)475,32512,713تجھیزات وأثاث وأجھزة إضاءة

177,487(10,614)164,77323,328أجھزة مكتبیة
409,324(2,145)344,73566,734كھربائیةأجھزة ومعدات 
324,661(62,830)310,32177,170أجھزة حاسوب

45,326-21,15724,169سیارات
 392,477  -  27,535  364,942  كتب 

3,173,628382,213(86,058)3,469,783
3,855,0247,055,435صافي القیمة الدفتریة

مشاریع قید اإلنشاء-)5إیضاح (
في رام هللا.للمؤسسة  للمبنى الجدیدخالل السنة المتكبدةاإلنشائیةاألعمال ھذا البند تكالیف یمثل 

ستعمالمقیدة اإلموجودات-)6إیضاح (
بفتح حساب خاص لدى أحد البنوك المحلیة وذلك ألغراض مخصص نھایة الخدمة وصندوق بالغ مھذه الستعمالإقامت الموسسة بتقیید

ما نسبتھ ، وتمثلعلى التوالي2016آذار31و2017آذار31المنتھیة في واتللسن ٪3.5إلى  ٪1سعر الفائدة من یتراوح معدل.اإلدخار
دخار.اإلنھایة الخدمة وصندوقتعویضمن مخصص  2016آذار 31و2017آذار  31كما في  100%
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من المانحینذمم مستحقة القبض-)7إیضاح (

-تفاصیل البند 
رصید بدایة 

اإلضافاتالسنة
المبالغ 
المستلمة

فروقات 
العملة

ما تم شطبھ 
السنةخالل 

رصید نھایة 
السنة

-(2,383)-(85,117)-87,500(وجد)-)2014مشروع أنشطة المنھجیة ألیتام العدوان على غزة (-مؤسسة التعاون 
14,000--(126,000)140,000-2المرحلة -أنشطة المنھجیة ألطفال برنامج وجد مشروع -مؤسسة التعاون 

-(2)-(7,193)-7,195مشروع العالج والتربیة عن طریق الفنون-مؤسسة انقاذ الطفل 
ة واالجتماعیمشروع وضع األسس المستقبلیة لنمو وتطور األطفال من النواحي اإلدراكیة -مؤسسة انقاذ الطفل 

االنفعالیة والجسمیة من خالل برامج الطفولة
248,138-(141,558)(1,364)(2,254)102,962

-(3,004)-(19,336)-22,340مشروع تعزیز العالج والتعلم ألطفال غزة وتمكین المرأة في غزة-مؤسسة انقاذ الطفل 
13,687(17,443)(987)(69,140)-101,257مشروع استكشف وتعلم واستمتع-كندا-مؤسسة التنمیة واإلغاثة الدولیة 

---(6,000)-6,000مشروع مناطق صدیقة لألطفال -الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون 
624,462----624,462مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعیة-الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون 

---(37,500)-37,500مشروع مناطق صدیقة لألطفال -النداء الفلسطیني الموحد 
-(65)-(9,935)-10,000مشروع تحسین جودة-المجلس النرویجي لالجئین 
3,947--(35,517)39,464-2المرحلة -مشروع تحسین جودة -المجلس النرویجي لالجئین 

105,340-(4,500)(47,546)-2157,386المرحلة -مشروع صالت: روابط من خالل الفنون -صندوق األمیر كالوس 
3,031,880(6,570)-(1,004,005)4,042,455-مشروع الفنون البصریة: نماء وإستدامة-الوكالة السویدیھ للتنمیة الدولیة 

-(37,798)(4,136)(63,920)-105,854مشروع الفنون األدائیة-األوروبیة المفوضیة 
57,500----57,500مشروع المكتبة المتنقلة-بنك فلسطین 
---(7,613,213)7,613,213-مشروع المبنى الجدید لمؤسسة عبد المحسن القطان في رام هللا-عمر القطان 

---(2,971)2,533438)2016-2015مشروع منحة دعم مماراسات فنیة معاصرة في قطاع غزة (-الدنماركي للثقافة والتنمیة المركز 

1,467,66511,835,570(9,268,951)(10,987)(69,519)3,953,778
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وأرصدة مدینة أخرىاً مصاریف مدفوعة مقدم-)8إیضاح (

-تفاصیل البند 

النقد وأشباه النقد-)9إیضاح (

-تفاصیل البند 

 2016و 2017آذار 31للسنة المنتھیة في %3.5إلى %1یمثل ھذا البند ودائع في عملة الدوالر األمریكي بمعدل فائدة یتراوح بین.

آذار31
2017

آذار31
2016

51,62670,328ذمم موظفین 
 2,258   -  مقدمة للشركاء دفعات

3,023-لندن-مستحق من مؤسسة عبد المحسن القطان الخیریة 
2,7001,211دفعات مقدمة للموردین

15,13028,216أرصدة مدینة
-15,931تأمینات مستردة

9,9665,556مصاریف مدفوعة مقدماً 
95,353110,592

آذار31
2017

آذار31
2016

2,0003,000نقد في الصندوق 
732,0361,660,513حسابات جاریة-نقد في البنك 
1,773,8282,384,923ودائع ألجل *-نقد في البنك 

2,507,8644,048,436
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صافي الموجودات مقیدة االستعمال بشكل مؤقت-)10إیضاح (

-تفاصیل البند 

رصید بدایة 
إضافاتالسنة

المحرر من 
قیود 

االستعمال

  عملةفرق 
/ربح 

(خسارة)
ما تم شطبھ 

السنةخالل 
رصید نھایة 

السنة
-(2,383)-(21,108)-23,491(وجد)-)2014مشروع أنشطة المنھجیة ألیتام العدوان على غزة (-مؤسسة التعاون 

45,460--(94,540)140,000-2المرحلة -برنامج وجد مشروع أنشطة المنھجیة ألطفال -مؤسسة التعاون 

-(2)-(5,996)-5,998مشروع العالج والتربیة عن طریق الفنون-مؤسسة انقاذ الطفل 

مشروع وضع األسس المستقبلیة لنمو وتطور األطفال من النواحي اإلدراكیة واالجتماعیة -مؤسسة انقاذ الطفل 
80,619(2,254)(3,882)(123,328)-210,083والجسمیة من خالل برامج الطفولةاالنفعالیة 

-(3,004)-(21,326)-24,330مشروع تعزیز العالج والتعلم ألطفال غزة وتمكین المرأة في غزة-مؤسسة انقاذ الطفل 

-(17,443)-(89,993)-107,436واستمتعمشروع استكشف وتعلم -كندا -مؤسسة التنمیة واإلغاثة الدولیة 

625,339--(215,085)-840,424مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعیة-الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون 

---(36,615)-36,615مشروع مناطق صدیقة لألطفال -النداء الفلسطیني الموحد 

-(65)-(3,244)-3,309مشروع تحسین جودة-النرویجي لالجئین المجلس 

29,524--(9,940)39,464-2المرحلة -مشروع تحسین جودة -المجلس النرویجي لالجئین 

-(2,819)---2,819مشروع صالت: روابط من خالل الفنون-صندوق األمیر كالوس 

106,168-(5,037)(49,000)2157,3862,819المرحلة -مشروع صالت: روابط من خالل الفنون -صندوق األمیر كالوس

-(18,546)-(13,157)-31,703مشروع شبكة الفنون االدائیة-الوكالة السویدیھ للتنمیة الدولیة 

4,021,967(6,570)-(13,918)4,042,455-وإستدامةمشروع الفنون البصریة: نماء -الوكالة السویدیھ للتنمیة الدولیة 

---(634,459)-634,459مشروع ولید وھیلین القطان لتطویر البحث والتعلیم في العلوم-ولید وھیلین القطان 

-(37,005))1,259((51,090)-89,354مشروع الفنون األدائیة-المفوضیة األوروبیة 

مشروع ولید وھیلین القطان لتطویر البحث والتعلیم-المؤسسة األمریكیة إلغاثة الالجئین في الشرق األدنى (أنیرا) 
---(316,470)-316,470في العلوم

52,129--(7,891)-60,020مشروع المكتبة المتنقلة-بنك فلسطین 

---(3,769,379)-3,769,379الجدید لمؤسسة عبد المحسن القطان في رام هللامشروع المبنى -عبد المحسن القطان 

9,050,068--(109,467)1,546,3227,613,213مشروع المبنى الجدید لمؤسسة عبد المحسن القطان في رام هللا-عمر القطان 

---(14,373)13,935438)2016-2015مماراسات فنیة معاصرة في قطاع غزة (مشروع منحة دعم -المركز الدنماركي للثقافة والتنمیة 

7,873,53311,838,389(5,600,379)(10,178)(90,091)14,011,274
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مخصص تعویض نھایة الخدمة-)11إیضاح (

-تفاصیل البند 

دخارمخصص صندوق اإل-)12إیضاح (

-تفاصیل البند 

مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى -)13إیضاح (

-تفاصیل البند 

غیر المقیدةتبرعاتال-)14إیضاح (

3,283,014وي)(جیرنزان الخیريندوق القطّ صمریكي من أدوالر 1,227,500بقیمةستعمالاإللمت المؤسسة خالل السنة منح غیر مقیدةتسإ
.من السید عبد المحسن القطاندوالر أمریكي

عینیةالتبرعات ال-)15إیضاح (

-تفاصیل البند 

آذار31
2017

آذار31
2016

1,267,2701,077,108الرصید في بدایة السنة
287,032233,272یضاف مخصص السنة

(43,110)(143,740)یطرح دفعات تمت خالل السنة
1,410,5621,267,270الرصید في نھایة السنة

آذار31
2017

آذار31
2016

1,090,157911,500الرصید في بدایة السنة
234,373254,623یضاف مخصص السنة

(75,966)(1,098,269)یطرح دفعات تمت خالل السنة
226,2611,090,157الرصید في نھایة السنة

آذار31
2017

آذار31
2016

 134,323   -  شركاء  -أرصدة دائنة 
15,12132,418مصاریف مستحقة

-12,215ذمم دائنة
95,960-شیكات آجلة

27,336262,701

آذار31
2017

آذار31
2016

2,291,983-وبنایات يأراضبدل -تبرع السید عبد المحسن القطان 
800-تبرعات أخرى

-2,292,783
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أخرى إیرادات -)16إیضاح (

-تفاصیل البند 

المذكورة اعاله مثل رسوم مكتبات، رسوم ي من البنود أتندرج تحت من مصادر مختلفة والتي البمبالغ صغیرةیراداتإ بندیمثل ھذا ال*
واخرى.شتراكات، تبرعات افراد، رسوم عطاءات إ

تمویلیةإیرادات-)17إیضاح (

-تفاصیل البند 

المصاریف اإلداریة والعمومیة-)18إیضاح (

-تفاصیل البند 

آذار31
2017

آذار31
2016

121,035-مساھمة المؤسسات الشریكة في مشروع الفنون األدائیة الممول من اإلتحاد األوروبيإیرادات 
27,20322,062إیرادات تأجیر 

38,33622,662اخرى *إیرادات
37,72724,958إیرادات تقدیم خدمات إداریة للمشاریع

103,266190,717

آذار31
2017

آذار31
2016

(4,851)(12,703)فروقات عملة  خسائر
48,82956,366بنكیةفوائد

36,12651,515

آذار31
2017

آذار31
2016

500,941371,916رواتب وتوابعھا 
9,933175أجور
17,22812,678تأمین

98,97080,127نھایة خدمة وصندوق االدخار
28,58218,369مواصالت وسفر واقامة

17,17213,125وكھرباءوھاتف میاه
11,58410,755صیانة

 85,345   86,185  منح 
5,7604,491إیجارات

83,665138,252مھنیةأتعاب
15,46011,667مصاریف المكتب

5,0441,362دورات تدریب موظفین
8,2284,466رسوم عضویةوإشتراكات

7,0957,310ترونيااللك موقعالتطویر 
3,7811,435متفرقات
8,5581,922إعالنات

7,298-موظفینحوافز
-11,847ضرائب
5,8422,070أخرى 

925,875772,763
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مصاریف البرامج-)19إیضاح (
تم تقسیم تفاصیل مصاریف البرامج إلى الجدولین أ و ب كما یلي: 

-أ -جدول 

وحدة الفنون و 
األدب

وحدة المرئي 
غزة-مركز الطفل والمسموع

مشروع مناطق 
-صدیقة لألطفال 

UPA

أنشطة مشروع 
المنھجیة ألطفال 

المرحلة -برنامج وجد 
2

مشروع وضع األسس 
المستقبلیة لنمو وتطور 

األطفال من النواحي 
اإلدراكیة واالجتماعیة 
االنفعالیة والجسمیة 

مشروع العالج 
والتربیة عن 
طریق الفنون

مشروع الثقافة 
والفنون 

والمشاركة 
المجتمعیة

برنامج البحث والتطویر 
التربوي

روع استكشف مش
وتعلم واستمتع

تحسین جودة مشروع 
–أ –المجموع الجزئي التعلیم

1,264,016-4,50038,3125,99642,159450,20610,472-145,58524,347542,439رواتب وتوابعھا
500200,446-81,62516,873-48,58724,00017,36310,000-1,498أجور
73,618--23,289-----5,2612,40442,664تأمین

285,536--102,724-----34,4573,607144,748نھایة خدمة وصندوق اإلدخار
6737,119-5,52012,210-2,0026,502-3,341-7,477سفر واقامةومواصالت 

157,999--34,274--2,2815,392-103,064-12,988وكھرباءوھاتف میاه 
47,008--10,243-----2,6014,79529,369صیانة

2,376487,896--84,000-29,198-348,0152,00012,05110,256  منح
33,366--30,383----1,200--1,783إیجارات

33,400--33,400--------ابحاث
61,416--11,50033,035-4,500--9,199-3,182اتعاب مھنیة

40,441--13,330-----17,111-10,000مصاریف المكتب
25,500209,46028,409100333,340-874,5003,24911,31634,65116,068ورشات عمل

3,621-----600--2,922-99دورات تدریب موظفین
14,700--4,4004,800------5,500اتعاب و مكافآت

230,087--17,603--118,8463,00042,0703,59432,68312,291وفعالیاتنشاطات
38,131--29,631-------8,500منشورات

8,257--7,589-----96-572رسوم عضویةواشتراكات 
209--209--------إللكترونيموقع االتطویر 
16,385----------16,385فنیةاقامات

20021,248-2951,223-10,421753953466-6,937إعالنات
12,964--272,787--107-6,043-4,000أخرى

733,77344,6531,017,37451,11994,540123,3295,996255,0261,033,26938,8813,2433,401,203مجموع جزئي ( أ )
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-ب -جدول 

مشروع تحسین 
2المرحلة -جودة 

مشروع المكتبة 
المتنقلة

مشروع الفنون 
األدائیة

شبكة  مشروع
الفنون األدائیة

مشروع تعزیز العالج 
والتعلم ألطفال غزة وتمكین 

البرنامج العامالمرأة في قطاع غزة

مشروع صالت: روابط 
-خالل الفنون  من

2المرحلة 

مشروع دعم ممارسات 
فنیة معاصرة في قطاع 

غزة

مشروع الفنون 
البصریة: نماء 

وإستدامة

مشروع أنشطة 
المنھجیة ألیتام 

العدوان على غزة 
(وجد)-)2014(

مشروع ولید و ھیلن 
القطان لتطویر البحث 

و التعلیم في العلوم
مجموع جزئي

)ب(
مجموع كلَي 

2016(أ+ب)2017

278,423376,5281,640,5441,472,746-7,839-10,47610,00049,72618,480--1,584رواتب وتوابعھا
1,670-------------حوافز موظفین

1,70021,13660,231260,677191,063---1,5758,0003,420-1,00023,400أجور

9,01610,37183,98975,654---568787-----تأمین
27,28931,797317,333268,058---1,8731,924-711---نھایة خدمة وصندوق اإلدخار

126,004136,841173,96076,337---1,1625,927136-4382,1471,027سفر واقامةومواصالت 
11,01015,628173,627141,799---1,6012,249275---493وكھرباءوھاتف میاه 

266,383267,529314,53768,360----1,146-----صیانة
4,736142,388630,2841,322,282--115,11118,500-----4,041  منح

33,33335,50868,87470,848---1,440735-----إیجارات
33,40073,018------------ابحاث

137,702157,782219,198169,048--3,000-4,588--12,492--اتعاب مھنیة
8,79115,88656,32766,896---1,89485--5814,172363مصاریف المكتب

9,98810,88927,527360,867423,452---1,616--3,232-1,802ورشات عمل
1,1831,1834,80429,893----------دورات تدریب موظفین

3,34218,04236,954----3,342------اتعاب و مكافاّت
7,69714,56172,623302,710870,988---49,908---457-وفعالیاتنشاطات

88139,01214,913-----881-----منشورات
4175648,82110,979----147-----رسوم عضویةواشتراكات 

2092,066------------إللكترونيموقع االتطویر 
16,38518,303------------فنیةاقامات

مستلزمات معروضات أدوات و
-12,10212,10212,102----------علمیة

1,7001,13722,06743,31520,583--56315,823990-1,76886-إعالنات
1,949222,21243,48256,44641,649-2391,046-28737,331396-اخرى

9,93932,23154,53113,15821,326141,445142,91121,5009,78821,107966,3241,434,2604,835,4635,467,559المجموع الجزئي ( ب )
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طراف ذات عالقةأ-)20إیضاح (
القدرة على لھاي مؤسسات أدارة العلیا واإلمناء، وألاعضاء مجلس أالتي تمت مع جھات ذات عالقة والتي تتضمن المعامالتیمثل ھذا البند 

التأثیر بھا.

جھات ذات عالقة كما یلي:المعامالت التي تمت معأ )

رصدة مع جھات ذات عالقة كما یلي:األب )

آذار31
2017

آذار31
2016

583,930498,207رواتب ومنافع االدارة
1,227,5004,646,634تبرعات غیر مقیدة من صندوق القطان الخیري (جیرنزي)

-3,283,014تبرعات غیر مقیدة من السید عبد المحسن القطان
2,291,983-القطان عینیة من السید عبد المحسنتبرعات 
3,769,3792,547,832المبنى الجدید-القطانمن السید عبد المحسنمحررة من قیود اإلستعمالتبرعات 
109,4673,143,619المبنى الجدید-القطانمن السید عمرمحررة من قیود اإلستعمال تبرعات 
822,800-أرض-القطانمن السید عمرمحررة من قیود اإلستعمال تبرعات 

آذار31
2017

آذار31
2016

351,448582,184المستحق لإلدارة عن رواتب ومنافع
3,023-لندن-مستحق من مؤسسة عبد المحسن القطان الخیریة 

3,769,379-المبنى الجدید-القطانالمحسنمن السید عبد الموجودات مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت
9,050,0681,546,322المبنى الجدید-القطانمن السید عمرالموجودات مقیدة اإلستعمال بشكل مؤقت


