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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

  فلسطين -مؤسسة عبد المحسن القّطان  أمناءإلى السادة مجلس 
  

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية 
  

  الــرأي
  

 فلسطين -مؤسسة عبد المحسن القّطان لفي رأينا، إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي 
كانون  31وحتى  2017نيسان  1من  للفترة، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية 2017 كانون األول 31 في كما(فيما يلي "المؤسسة") 

 .وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 2017األول 
  

  نطاق التدقيق
  

  لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية للمؤسسة والتي تشمل ما يلي:
  
  ،2017 كانون األول 31 بيان المركز المالي كما في  ●
  2017كانون األول  31وحتى  2017نيسان  1من  للفترةبيان األنشطة والتغيرات في صافي الموجودات   ●
  .2017كانون األول  31وحتى  2017نيسان  1للفترة من بيان التدفقات النقدية   ●
  .إيضاحات حول البيانات المالية والتي تشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة  ●
  

  أساس الرأي
  

إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مبينة في فقرة "مسؤوليات المدقق فيما يخص  ,الدوليةلقد قمنا بعملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق 
  .تدقيق البيانات المالية" من هذا التقرير

  
  .نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا

  
  االستقاللية

  
ً لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية  إننا مستقلون عن المؤسسة وفقا

  .للمحاسبين، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد
  

  .مسؤوليات اإلدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
  

وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى توفير نظام  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية
  .رقابة داخلي تراه اإلدارة ضرورياً لغرض إعداد بيانات مالية تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ

  
قدرة المؤسسة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح، حيثما تطلب  عند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم

األمر، عن األمور المتعلقة باالستمرارية واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المؤسسة 
  .أو وقف عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بذلك

  
  .لفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمؤسسةإن أولئك المك
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

  
  فلسطين -إلى السادة مجلس أمناء مؤسسة عبد المحسن القّطان 

  
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية (تكملة)

  
  مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق البيانات المالية 

  
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل تخلو من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن 

من التأكيد، لكنه ال يضمن أن تكشف يعتبر التأكيد المعقول مستوى عالي  ,احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا
يمكن أن تنشأ األخطاء عن إحتيال أو  ,عملية التدقيق، التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، دائماً عن األخطاء الجوهرية عند وجودها

خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على 
   .هذه البيانات المالية

  
ً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بم جتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع ة االاّذاركجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقا

  كذلك فإننا نقوم بما يلي: ,مراحل التدقيق
  
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق   •

ً لرأيناتتناسب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كاف يعتبر خطر عدم اكتشاف األخطاء  ,ية ومناسبة لتوفر أساسا
الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو 

  .تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية
ة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، الحصول على فهم للرقابة الداخلية للمؤسسة ذات الصل  •

 .وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة للمؤسسة
   ,تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة  •
ستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة، وفيما إذا كانت هناك شكوك جوهرية، التوصل إلى ا  •

بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة المؤسسة على االستمرار كمنشأة 
فيتوجب علينا لفت االنتباه في تقرير المدقق إلى اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات إذا استنتجنا وجود شكوك جوهرية،  ,مستمرة

تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها لغاية تاريخ  ,المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية
  .ي بالمؤسسة إلى وقف أعمالها كمنشأة مستمرةولكن يمكن ألحداث أو ظروف مستقبلية أن تؤد ,تقرير المدقق

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وبنيتها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تعكس المعامالت   •
  .واألحداث بطريقة تحقق عرضاً عادالً 

  
بينها نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما ومالحظات التدقيق الهامة،  إننا نتواصل مع أولئك المكلفين بالحوكمة حول عدة أمور، من

   .بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق
  
  
 

  برايس ووترهاوس كوبرز فلسطين 
  2018نيسان  20

  رام هللا، فلسطين
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  النشاطات بيان 
  (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  

  
  ,تشكل جزءا ال يتجزأ منها )20 إلى 8من صفحة (إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 إيضاح

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2017
    2017األول كانون 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2016

  2017ذار آ

     التغيرات في صافي الموجودات غير مقيدة اإلستعمال:

     المنح واإليرادات والعوائد
 4,510,514  4,676,806 (14)  التبرعات غير المقيدة

 103,266  70,848 (15)  إيرادات أخرى 
 36,126  107,063 (16)  إيرادات تمويلية

 4,649,906  4,854,717  إجمالي المنح واإليرادات والعوائد 
 5,600,379  4,505,975 (10)  صافي الموجودات المحررة من القيود

 10,250,285  9,360,692  إجمالي المنح غير مقيدة اإلستعمال، واإليرادات والعوائد

     المصاريف 
 925,875  765,934 (17) المصاريف اإلدارية والعمومية

 451,375  340,663 (4) اإلستهالك
 4,835,463  3,956,074 (18)  مصاريف البرامج

 6,212,713  5,062,671  مجموع المصاريف والخسائر 

 4,037,572  4,298,021  صافي التغيرات في الموجودات غير مقيدة اإلستعمال 

      
     اإلستعمال بشكل مؤقت:التغيرات في صافي الموجودات مقيدة 

 11,838,389  2,157,964 )10( المنح والتبرعات
 (5,600,379)  (4,505,975) )10( صافي الموجودات المحررة من القيود

 (10,178)  20,118 )10(  فروقات عملة
 (90,091)  (60,237) )10(  السنة/لفترة ما تم شطبه خالل ا

 6,137,741  (2,388,130)  المقيدة اإلستعمال بشكل مؤقتصافي التغيرات في صافي الموجودات 
 10,175,313  1,909,891   للسنة/صافي التغيرات في صافي الموجودات للفترة 
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  بيان التغيرات في صافي الموجودات
 (جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)

  
  

    
صافي الموجودات 

    ستعمالغير مقيدة اإل

الموجودات صافي 
ستعمال إلمقيدة ا

    بشكل مؤقت
 

  المجموع
             

 22,238,896  7,873,533  14,365,363    2016نيسان  1الرصيد في 
 10,175,313  6,137,741  4,037,572    التغيرات خالل السنة المالية

 32,414,209  14,011,274  18,402,935    2017آذار  31الرصيد في 
 1,909,891  (2,388,130)  4,298,021    التغيرات خالل الفترة المالية

 34,324,100  11,623,144  22,700,956    2017 كانون األول 31الرصيد في 
 
.ال يتجزأ منها تشكل جزءاً  )20إلى  8من صفحة (إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -
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  بيان التدفقات النقدية
  جميع المبالغ بالدوالر األمريكي)(
 

  
.تشكل جزءا ال يتجزأ منها )20إلى  8من صفحة (إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية  -

 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2017

    2017كانون األول 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2016

  2017ذار آ
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 10,175,313  1,909,891  السنة/التغيرات في صافي الموجودات للفترة

    التعديالت:
 451,375  340,663 استهالكات

 287,032  172,726  مخصص تعويض نهاية الخدمة
 234,373  211,444 مخصص صندوق اإلدخار

 1,204  27  خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 (48,829)  (64,711)  فوائد مقبوضة 

عن  تعديالت لتسوية التغيرات في صافي الموجودات مع صافي التدفقات النقدية الناتجة
    األنشطة التشغيلية: 

 (2,486,113)  1,388,531 المانحينذمم مستحقة القبض من 
 15,239  (32,118) مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 (235,365)  6,006 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 (143,740)  (69,278) المدفوع من مخصص نهاية الخدمة 

 (1,098,269)  (9,405) المدفوع من مخصص صندوق اإلدخار
 7,152,220  3,853,776 النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية صافي التدفقات

     
    التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 (286,941)  (173,118) شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 1,872  -  العائد من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 (3,878,846)  (3,893,896)  مشاريع قيد اإلنشاء 
 720,604  (305,487)  الموجودات مقيدة اإلستعمال

 (5,298,310)  (805,432)  ودائع تحت الطلب لدى البنوك تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة
 48,829  64,711  فوائد مقبوضة 

 (8,692,792)  (5,113,222) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
     

 (1,540,572)  (1,259,446) صافي التغير في النقد وأشباه النقد
 4,048,436  2,507,864  السنة/النقد وأشباه النقد، بداية الفترة

 2,507,864  1,248,418  السنة/النقد وأشباه النقد، نهاية الفترة
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 عام  -) 1إيضاح (
ً  ُسجلت ,خيرية في المملكة المتحدةمؤسسة ل فرع هي ")المؤسسة، (فيما يلي "فلسطين -ان قطّ المؤسسة عبد المحسن   يارآ 9 في المؤسسة رسميا

ات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات الخيرية والمنظم ,)5056تحت رقم ( وزارة الداخلية الفلسطينية كمؤسسة غير ربحيةلدى  1998 عام
 -F QR-0035 تحت رقم، 2004كانون األول لعام  7وزارة الداخلية كمؤسسة غير ربحية في لدى أعادت المؤسسة تسجيلها  ،2000 لعام 1رقم 

 
التراث الثقافي للشعب العربي بشكل عام والشعب الفلسطيني  عن الحفاظ على تلتزم المؤسسة في النهوض بالتعليم والتنمية الثقافية والتوعية، فضالً 

  .على وجه الخصوص
 ً  الفنونبرنامج الثقافة و ،غزة - لطفلامركز ، لبحث والتطوير التربويا برنامج وهيبرامج  أربعةضمن  بشكل رئيسي تعمل المؤسسة حاليا

   .والبرنامج العام
  

عرض بيان  . وعلية يتمكانون األول 31إلى  ذارآ 31ن م المؤسسة تغيير نهاية السنة الماليةأمناء مجلس  قرر،  2016 كانون األول 3 يوم في
 2016 نيسان 1(من راً ) مع أرقام مقارنة لمدة اثني عشر شه2017 كانون األول 31إلى  2017 نيسان 1أشهر (من  9األنشطة للفترة الحالية 

 ).20( إيضاح). 2017 اّذار 31إلى 
  

  أهم السياسات المحاسبية -) 2( إيضاح
المحاسبية مطابقة لتلك التي تم إستخدامها في السنة  إن السياسات ,أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية موضحة أدناه

  .ستثناء ما ورد عكس ذلكالسابقة، بإ
  

  أسس اإلعداد
ً  تحضير البياناتتم   ,مريكيبالدوالر األ ةتم عرض البيانات المالي ,ةالتاريخي ةعلى مبدأ التكلف اً وذلك بناء ماليةللمعايير الدولية للتقارير ال المالية وفقا

هذه المعايير أيضا ستخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة، وتتطلب الدولية للتقارير المالية يتطلب إإن تحضير البيانات المالية وفقاً للمعايير 
إن هذه التقديرات المذكورة مبنية على عوامل متعددة لها درجات متفاوتة من  ,جتهاد في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركةمن اإلدارة اإل

  .المستقبلدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في عالتقدير و
  

  التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية 
هنــاك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعــايير والتفسيرات  ,إن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التي تم إستخدامها في السنة السابقة

 .والبيانات المــالية المؤسسةيضاحات جديدة ليس لها أي أثر جوهري على إأن المعايير والتفسيرات ال اإلدارةتعتقد  ,بعد غير واجبة التطبيق
  

  الت ومعداتآو ممتلكات
ستهالك بموجب طريقة القسط الثابت التكلفة التاريخية بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم، ويتم إحتساب اإل حسب الت والمعداتاآلو  الممتلكات تظهر

  ستخدام النسب السنوية التالية: نتاجي المتوقع لهذه الموجودات بإعلى العمر اإل اً بناء
  

  % نسبة االستهالك  
 5  مباني وترميمات

 15  أجهزة إضاءةتجهيزات وأثاث و
 15  ةمكتبي أجهزة

 20  كهربائيةأجهزة ومعدات 
 30  حاسوب جهزةأ

 20  سيارات
 10  كتب 

  
ستبدال أي جزء من بند النفقات المتكبدة إليتم رسملة  ,ستخداملإلجميع المصاريف التي تجعلها جاهزة الت والمعدات اآلو الممتلكات تشمل تكلفة
حتساب ورسملة يتم إ ,الدفترية للبند الذي تم إستبدالهويتم شطب القيمة  ,يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة والمعدات التي واآلالت الممتلكات

يتم إثبات جميع النفقات األخرى في  ,ت والمعداتالاآلو متلكاتالمستقبلية المتعلقة بالم قتصاديةاإلحقة فقط عند زيادة المنافع النفقات األخرى الال
  .النشاطات كمصروف عند تكبدهابيان 

  
  نشاءمشاريع قيد اإل

 وجزء من التكاليف غير المباشرة،المباشرة تكاليف التصميم والبناء واألجور والتي تشمل  ،للمشاريع التي لم تكتمل بعدالمتكبدة التكاليف  شملت
  .الت ومعداتآو بند ممتلكات لىإنتهاء األعمال يتم رسملة كافة تكاليف المشروع وتنقل بعد إ
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  صافي الموجودات
  تم تصنيف صافي الموجودات كما يلي:

 المفروضة من  ، والتي ال تخضع للقيودمؤسسةالموجودات المستخدمة من قبل الستعمال: وهي صافي صافي الموجودات غير مقيدة اإل
 ,قبل المانح

 شروطوالتي تكون خاضعة لل موجودات المستخدمة من قبل المؤسسة: وهي صافي البشكل مؤقتستعمال صافي الموجودات مقيدة اإل 
  .المفروضة من قبل المانح، والتي تحرر من القيود إما بمرور وقت محدد أو تحقيق المتطلبات المفروضة من قبل المانح

   
  ذمم مستحقة القبض من مانحين

يتم تقدير قيمة  ,للتحصيلالمبالغ الغير قابلة وأ مطروحاً منه المبالغ المستلمة صلي للتعهداأل المبلغتظهر الذمم المستحقة القبض من مانحين بقيمة 
  .محتملالحسابات الغير قابلة للتحصيل عندما يصبح تحصيل المبلغ المتعهد به أو المشروط غير 

  
 النقد و أشباه النقد

 .اشهر أو أقل 3يشمل هذا البند على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك باإلضافة إلى ايداعات تحت الطلب تستحق خالل 
  

 وأرصدة دائنة أخرى مصاريف مستحقة
  .بل المورديتم إثبات الذمم الدائنة بالمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من ق

  
  موجوداتنخفاض قيمة الإ

سترداد قيمتها فر إمكانية إالظروف تشير إلى عدم توضوعية في يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للموجودات عند وجود أحداث أو تغيرات مو
القيمة الدفترية للقيمة ستردادها، يتم تخفيض يمة الدفترية عن القيمة المتوقع إعند وجود أحد هذه األدلة الموضوعية وعندما تزيد الق ,الدفترية

  .ستردادها ويتم إظهار الفرق في بيان النشاطاتالمتوقع إ
  

  تحقق اإليرادات
ن قبل المستلم قبل الحصول على ن تنفذ مأالتي لم يقم المانح بتحديد الشروط التي يجب ت المانحين غير المشروطة هي تلك التعهدات تعهدا

  ,موالاأل
  تي:يتم االعتراف بإيراد المنح للتعهدات الغير مشروطة كاآل

 .على التعهدوقت محدد عند الحصول  أو عتراف بإيراد التعهدات الغير مشروطة والغير مقيدة بغرضيتم اإل  - 
 .و الوقت للمنحةأو وقت محدد حين يتحقق الغرض أعتراف بإيراد التعهدات الغير مشروطة والمقيدة مؤقتاً من قبل المانح بغرض يتم اإل - 
  .مشروطة من خالل بيان النشاطاتعتراف بإيراد التبرعات العينية كإيرادات غير يتم إثبات التبرعات العينية حسب القيمة العادلة، ويتم اإل - 
  

  المصاريف
  .ستحقاقعلى مبدأ اإل حال حدوثها اعتماداً  يتم تسجيل المصاريف

  
  وصندوق االدخار مخصص تعويض نهاية الخدمة

حتساب راتب شهر واحد عن عمل الفلسطيني المعمول به وذلك بإاستناداً لقانون ال مؤسسةحتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة لموظفي اليتم إ
  .يتم وضع هذا المخصص في بند يسمى "موجودات مقيدة أإلستعمال" ,ستحقه الموظفخر راتب إآلكل موظف إستناداً على كل سنة خدمة 

  
تقوم كما دخار صندوق اإللغرض للموظفين  ساسياأللراتب حسب اوذلك  ةالشهري الموظفين % من رواتب8 ما نسبته طاعقتالمؤسسة بإتقوم 

كموجودات مقيدة المركز المالي  بيانفي حساب بنكي منفصل يظهر ضمن ها جميعا وإيداعبمثل هذه المبالغ المستقطعة  المؤسسة بالمساهمة
 .ستعمالاإل
  

 ترجمة العمالت األجنبية
 عملية لتحويل العمالت األجنبية إلى الدوالرستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ كل ويتم إ األمريكيلية المرفقة تظهر بالدوالرإن البيانات الما

باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ  األمريكي كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدوالر ،األمريكي
   النشاطات ناتجة من فروقات العملة في بيانويتم تسجيل أي أرباح أو خسائر  ،البيانات المالية

  
على  2017آذار  31و  2017 كانون األول 31المنتهية في لفترة اوفيما يلي أسعار صرف العمالت األساسية مقابل الدوالر األمريكي كما في 

   :التوالي
  

 كانون األول 31   العملة
2017    

  آذار 31
 2017  

 0.276  0.289    شيكل
 1.059  1.183    يورو
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  إدارة المخاطر -) 3إيضاح (
مراقبة واإلبالغ والتي المخاطر المختلفة من خالل إستراتيجية تعالج تلك المخاطر وإجراءات للتخفيف منها من خالل تطبيق نظام ال المؤسسةتدير 

ة هي المسؤولة عن باإلضافة إلى ذلك، فإن الدوائر المختلف ,تهدف إلى إستعراض المخاطر وإعتماد اإلجراءات المناسبة للحد من هذه المخاطر
مخاطر تقع على عاتق المسؤولية العامة إلدارة ومراقبة ال نإ ,ديد المخاطر المرتبطة بأنشطتها وتطبيق ومراقبة إجراءات الرقابة المناسبةتح

  .مجلس األمناء
  

  قياس المخاطر ونظم اإلبالغ
ويتم جمع  ,وتعكس هذه الحدود إستراتيجية المؤسسة وحالة السوق ,إدارة المخاطر عن طريق مراقبة الحدود لكل نوع من أنواع المخاطريتم 

  .يتم تقديم المعلومات وتحليلها لمجلس األمناءو ,المعلومات من كل قسم وتحليلها لتحديد المخاطر المتوقعة
  

ضمن التخصيص اإلستراتيجي وتشرف على مراقبة المخاطر وت ,ستراتيجيات محددةإتتبع المؤسسة سياسات مالية في إدارة المخاطر كجزء من 
ومخاطر السيولة وتشمل هذه المخاطر مخاطر السوق (مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية)  ,واألمثل للموجودات والمطلوبات

   .ومخاطر االئتمان
  

   مخاطــر السوق - 3.1
القيمة المستقبلية للتدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار تتمثل هذه المخاطر بشكل رئيسي في مخاطر التغير في القيمة العادلة أو 

  .وتشمل مخاطر السوق نوعين من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ,السوق
  

  مخاطر أسعار الفائدة
أسعار الفائدة في السوق ال يكون لها تأثير مباشر وكبير على إلن الموجودات والمطلوبات المالية ال تحمل سعر فائدة كبيرة، فإن التغيرات في 

  .نتائج المؤسسة
  

  مخاطر أسعار الصرف
مخاطر أسعار الصرف هي المخاطر الناتجة عن التغير في القيمة  ,مخاطر أسعار الصرف هي من أهم مخاطر السوق التي تتعرض لها المؤسسة

  .المالية نتيجة التغير في أسعار الصرفالعادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 
  

لى إأدت هذه التقلبات بسعر الصرف  ,إن أهم العمالت التي تتعامل بها المؤسسة هي الدوالر األمريكي، والشيكل اإلسرائيلي باإلضافة لليورو
أمريكي خالل دوالر  12,703بقيمة  خسارة(و 2017 كانون األول 31المنتهية في فترة دوالر أمريكي خالل ال 42,352  فرق عملة بقيمة أرباح

 .)2017ذار آ 31 السنة المنتهية في
  

  مخاطــر السيولة - 3.2
وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة  ,ستحقاقهاإعند  المالية اعلى الوفاء بالتزاماته المؤسسةتتمثل في عدم قدرة 

وجود دارة وتضمن اإليتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري  ,النقد وأشباهعلى قدر كاف من النقد  والمحافظةالموجودات والمطلوبات 
 .لتلبية أي التزامات عند نشوئهاأشباه النقد من النقد و متاحة أموال سائلة كافية

 
تراقب المؤسسة تواريخ إستحقاق هذه  ,على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة يلخص الجدول أدناه إستحقاق األدوات المالية للمؤسسة بناءً 

  .األدوات من أجل ضمان السيولة الكافية
  

  
   

  تحت الطلب 
 3اقل من 
سنة -أشهر  3  شهور  المجموع  

         2017 كانون األول 31
  18,070  -  -   18,070 مصاريف مستحقة

  15,272  -  -   15,272  ذمم دائنة
  33,342   -  -  33,342  
         

         2017 آذار 31
 15,121  -  -  15,121 مصاريف مستحقة

 12,215  -  -  12,215  ذمم دائنة
  27,336  -  -  27,336 
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  مخاطــر االئتمـــــان  - 3,3
لكل فئات الموجودات المالية  ,لألداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد خسائرتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم قدرة الطرف األخر 

 ,، الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان هي القيمة الدفترية المدرجة في بيان المركز الماليالمؤسسةالمحتفظ بها من قبل 
 بها مع المؤسسة:يمثل الجدول التالي تفاصيل الموجودات المالية المحتفظ 

  

    الموجودات المالية 
كانون األول  31

2017    
  آذار 31

2017  
 1,636,823  1,942,310    موجودات مقيدة اإلستعمال

 3,953,778  2,565,247    ذمم مستحقة القبض من المانحين
 95,353  127,471    مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 9,950,000  10,755,432    نةستستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ودائع تحت الطلب لدى البنوك 
  2,507,864   1,248,418   النقد وأشباه النقد
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  معداتو التآو ممتلكات -) 4إيضاح (
  -تفاصيل البند 

  2017 كانون األول 31
7201 نيسان 1   ستبعاداتاإل  اإلضافات   7201 كانون األول 31    

         التكلفة
 4,690,018  -  -  4,690,018  أراضي

 3,126,509  -  -  3,126,509  مباني وترميمات
 515,386  (163)  1,721  513,828  تجهيزات وأثاث وأجهزة إضاءة

 283,630  -  35,146  248,484  أجهزة مكتبية
 732,805  (2,971)  65,213  670,563  أجهزة ومعدات كهربائية

 771,738  (1,350)  39,100  733,988  أجهزة حاسوب
 125,632  -  -  125,632  سيارات

 582,461  -  22,888  559,573  كتب 
 88,050  -  9,050  79,000   أعمال فنية

  10,747,595  173,118  (4,484)  10,916,229 
         اإلستهالك المتراكم

 1,905,665  -  112,890  1,792,775  مباني وترميمات
 490,970  (136)  8,912  482,194  تجهيزات وأثاث وأجهزة إضاءة

 201,270  -  13,772  187,498  أجهزة مكتبية
 525,159  (2,971)  60,689  467,441  أجهزة ومعدات كهربائية

 555,612  (1,350)  110,993  445,969  حاسوبأجهزة 
 81,219  -  15,423  65,796  سيارات

 435,981  -  17,984  417,997  كتب 

  3,859,670  340,663  (4,457)  4,195,876 
 6,720,353      6,887,925  صافي القيمة الدفترية

 31 آذار 2017
6201نيسان  1   7201آذار  31  اإلستبعادات  اإلضافات    

         التكلفة
 4,690,018  -  -  4,690,018  أراضي

 3,126,509  -  2,937  3,123,572  مباني وترميمات
 513,828  (9,126)  10,173  512,781  تجهيزات وأثاث وأجهزة إضاءة

 248,484  (12,905)  12,731  248,658  أجهزة مكتبية
 670,563  (13,908)  147,789  536,682  أجهزة ومعدات كهربائية

 733,988  (28,625)  64,893  697,720  أجهزة حاسوب
 125,632  -  -  125,632  سيارات

 559,573  -  20,918  538,655  كتب 
 79,000  -  27,500  51,500   أعمال فنية

  10,525,218  286,941  (64,564)  10,747,595 
    الك المتراكماإلسته

     

 1,792,775  -  149,836  1,642,939  مباني وترميمات
 482,194  (8,078)  12,703  477,569  تجهيزات وأثاث وأجهزة إضاءة

 187,498  (11,695)  21,706  177,487  أجهزة مكتبية
 467,441  (13,908)  72,025  409,324  أجهزة ومعدات كهربائية

 445,969  (27,807)  149,115  324,661  أجهزة حاسوب
 65,796  -  20,470  45,326  سيارات

 417,997  -  25,520  392,477  كتب 

  3,469,783  451,375  (61,488)  3,859,670 
 6,887,925      7,055,435  لقيمة الدفتريةصافي ا

 
  مشاريع قيد اإلنشاء - )5إيضاح (

   .في رام هللاللمؤسسة  للمبنى الجديدالسنة نهاية خالل  المتكبدةالمتراكمة و اإلنشائيةاألعمال هذا البند تكاليف يمثل 
 

  ستعمالمقيدة اإل موجودات - )6إيضاح (
 ,اإلدخاربفتح حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية وذلك ألغراض مخصص نهاية الخدمة وصندوق بالغ مالهذه  ستعمالإ قامت الموسسة بتقييد

 ، وتمثلعلى التوالي 2017 آذار 31في  السنة المنتهيةو  2017 كانون األول 31المنتهية في فترة ٪ لل3,5٪ إلى 1سعر الفائدة من  يتراوح معدل
نهاية الخدمة  تعويضمن مخصص  2017آذار 31و السنة المنتهية في  2017 كانون األول 31المنتهية في فترة ال% كما في 100ما نسبته 
  .دخاراإل وصندوق
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  من المانحين ذمم مستحقة القبض -) 7إيضاح (
 

   -تفاصيل البند 

 
رصيد بداية 

  اإلضافات  الفترة
المبالغ 
  المستلمة

فروقات 
   العملة

ما تم شطبه 
    السنةخالل 

رصيد نهاية 
 الفترة

 -  (7,065)  -  (6,935)  - 14,000  2المرحلة  -مشروع أنشطة المنهجية ألطفال برنامج وجد  -مؤسسة التعاون 
 11,200  -  -  (100,800)  112,000 -  3المرحلة  -مشروع أنشطة المنهجية ألطفال برنامج وجد  -مؤسسة التعاون 

دراكية مشروع وضع األسس المستقبلية لنمو وتطور األطفال من النواحي اإل -الطفل مؤسسة انقاذ 
  واالجتماعية االنفعالية والجسمية من خالل برامج الطفولة

102,962 6,732  (107,932)  9,510  (7,172) 
 

4,100 

 -  -  -  (13,687)  - 13,687  مشروع استكشف وتعلم واستمتع  -كندا  -مؤسسة التنمية واإلغاثة الدولية 
 398,252  -  -  (226,210)  - 624,462  مشروع الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية -الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

 -  (100)  -  (3,847)  - 3,947  2المرحلة  -التعليم مشروع تحسين جودة  -المجلس النرويجي لالجئين 
 54,404  -  12,076  (63,012)  - 105,340  2المرحلة  -مشروع صالت: روابط من خالل الفنون  -صندوق األمير كالوس 

 2,097,291  -  -  (1,001,944)  67,355 3,031,880  مشروع الفنون البصرية: نماء وإستدامة -الوكالة السويديه للتنمية الدولية 
 -  (45,900)  -  (11,600)  - 57,500  مشروع المكتبة المتنقلة -بنك فلسطين 
 -  -  -  (1,971,877)  1,971,877 -  مشروع المبنى الجديد لمؤسسة عبد المحسن القطان في رام هللا -عمر القطان 

 3,953,778 2,157,964  (3,507,844)  21,586  (60,237)  2,565,247 
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ً مصاريف مدفوعة مقدم -) 8إيضاح (   وأرصدة مدينة أخرى ا
  

  -تفاصيل البند 

 
  النقد وأشباه النقد -) 9إيضاح (

  
   -تفاصيل البند 

  
  وللسنة  2017 كانون األول 31لفترة المنتهية في ل% 3,5% إلى 1يمثل هذا البند ودائع في عملة الدوالر األمريكي بمعدل فائدة يتراوح بين

 2017 آذار 31المنتهية في 

  
كانون األول  31

2017    
  آذار 31

2017  
 51,626  80,409  ذمم موظفين 

 2,700  25,282  دفعات مقدمة للموردين
 15,130  15,087  أرصدة مدينة

 15,931  100  تأمينات مستردة
 ً  9,966  6,593  مصاريف مدفوعة مقدما

  127,471  95,353 

  
كانون األول  31

2017    
  آذار 31

2017  
 2,000  2,000  نقد في الصندوق 

 732,036  844,890  حسابات جارية -نقد في البنك 
 1,773,828  401,528  ودائع ألجل * -نقد في البنك 

  1,248,418  2,507,864 
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  صافي الموجودات مقيدة االستعمال بشكل مؤقت  -) 10إيضاح (
  

  -تفاصيل البند 
    

رصيد بداية 
    الفترة

  
    إضافات

المحرر من 
قيود 

    االستعمال

  عملةفرق 
 /ربح 

    (خسارة)
ما تم شطبه 

    السنةخالل 
رصيد نهاية 

  الفترة
 -  (7,065)  -  (38,395)  -  45,460  2المرحلة  -برنامج وجد مشروع أنشطة المنهجية ألطفال  -مؤسسة التعاون 
 109,021  -  -  (2,979)  112,000  -  3المرحلة  -مشروع أنشطة المنهجية ألطفال برنامج وجد  -مؤسسة التعاون 

كية مشروع وضع األسس المستقبلية لنمو وتطور األطفال من النواحي اإلدرا -انقاذ الطفل مؤسسة 
 -  (7,172)  8,107  (88,286)  6,732  80,619  واالجتماعية االنفعالية والجسمية من خالل برامج الطفولة

 434,321  -  -  (191,018)  -  625,339  المجتمعيةمشروع الثقافة والفنون والمشاركة  -الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 -  (100)  -  (29,424)  -  29,524  2المرحلة  -التعليم مشروع تحسين جودة  -المجلس النرويجي لالجئين 

 95,179  -  12,011  (23,000)  -  106,168  2المرحلة  -مشروع صالت: روابط من خالل الفنون  -صندوق األمير كالوس 
 3,854,293  -  -  (235,029)  67,355  4,021,967  مشروع الفنون البصرية: نماء وإستدامة -الوكالة السويديه للتنمية الدولية 

 2,281  (45,900)  -  (3,948)  -  52,129  مشروع المكتبة المتنقلة -بنك فلسطين 
 7,128,049  -  -  (3,893,896)  1,971,877  9,050,068  رام هللامشروع المبنى الجديد لمؤسسة عبد المحسن القطان في  -عمر القطان 

 14,011,274  2,157,964  (4,505,975)  20,118  (60,237)  11,623,144 
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  مخصص تعويض نهاية الخدمة -) 11إيضاح (
  

  -تفاصيل البند 

  
كانون األول  31

2017    
  آذار 31

2017  
 1,267,270  1,410,562  السنة/الرصيد في بداية الفترة
 287,032  172,726  السنة/يضاف مخصص الفترة

 (143,740)  (69,278)  السنة/يطرح دفعات تمت خالل الفترة
 1,410,562  1,514,010  السنة/الرصيد في نهاية الفترة

  
  دخارمخصص صندوق اإل -) 12إيضاح (

  
   -تفاصيل البند 

  
كانون األول  31

2017    
  آذار 31

2017  
 1,090,157  226,261  السنة/الرصيد في بداية الفترة
 234,373  211,444  السنة/يضاف مخصص الفترة

 (1,098,269)  (9,405)  السنة/يطرح دفعات تمت خالل الفترة
 226,261  428,300  السنة/الرصيد في نهاية الفترة

 
  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -) 13إيضاح (

  
   -تفاصيل البند 

  
كانون األول  31

2017    
  آذار 31

2017  
 15,121  18,070  مصاريف مستحقة

 12,215  15,272  ذمم دائنة
  33,342  27,336 
 

  غير المقيدة تبرعاتال -) 14إيضاح (
  
 2,676,806و ي)(جيرنز ان الخيريندوق القطّ صمريكي من أدوالر  2,000,000 بقيمة ستعمالاإل لمت المؤسسة خالل السنة منح غير مقيدةتسإ

 .القطان عمردوالر أمريكي من السيد 
 

  أخرى إيرادات  -) 15إيضاح (
  

   -تفاصيل البند 

  

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2017

    2017كانون األول 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2016

  2017اّذار 
 27,203  35,854  معداتإيرادات تأجير 

 38,336  23,139  إيرادات اخرى *
 37,727  11,855  خدمات إدارية للمشاريعإيرادات تقديم 

  70,848  103,266 
  

المذكورة اعاله مثل رسوم مكتبات، رسوم ي من البنود أتندرج تحت  من مصادر مختلفة والتي ال بمبالغ صغيرة يراداتإ بنديمثل هذا ال* 
  .شتراكات، تبرعات افراد، رسوم عطاءات واخرىإ
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  تمويلية إيرادات  -) 16إيضاح (
  

  -تفاصيل البند 
نيسان  1للفترة من   

 31وحتى  2017
    2017كانون األول 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2016

  2017اّذار 
 (12,703)   42,352  فروقات عملة  )خسائرأرباح (

 48,829  64,711  فوائد بنكيةإيرادات 
  107,063  36,126 
 

 والعموميةالمصاريف اإلدارية  -) 17إيضاح (
  

   -تفاصيل البند 

  

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2017

    2017كانون األول 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2016

  2017اّذار 
 500,941  464,224  رواتب وتوابعها 

 9,933  3,193  أجور
 17,228  17,749  تأمين

 98,970  63,707  نهاية خدمة وصندوق االدخار
 28,582  23,981  مواصالت وسفر واقامة

 17,172  11,617  مياه وهاتف وكهرباء
 11,584  13,616  صيانة

 86,185  47,600  منح 
 5,760  4,860  إيجارات

 83,665  16,455  أتعاب مهنية
 15,460  22,081  مصاريف المكتب

 5,044  9,923  دورات تدريب موظفين
 8,228  2,627  إشتراكات ورسوم عضوية

 7,095  10,046  االلكترونيتطوير الموقع 
 3,781  18,457  متفرقات
 8,558  22,694  إعالنات
 11,847  4,725  ضرائب

 -  8,379  التاسفر، مواصالت و إتص –مصاريف مجلس أمناء 
 5,842  -  أخرى 

  765,934  925,875 
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 مصاريف البرامج -) 18إيضاح (
 تم تقسيم تفاصيل مصاريف البرامج إلى الجدولين أ و ب كما يلي: 

  -أ  -جدول 

 

  

  وحدة الفنون و األدب

  

وحدة المرئي 
  والمسموع

  

 مركز الطفل
  غزة-

  

  مشروع أنشطة المنهجية
  ألطفال برنامج وجد

 2المرحلة  -

  

  مشروع أنشطة المنهجية
  ألطفال برنامج وجد

 3المرحلة  -

مشروع وضع األسس   
المستقبلية لنمو وتطور 

األطفال من النواحي 
اإلدراكية واالجتماعية 

  االنفعالية والجسمية

  

مشروع الثقافة والفنون 
 المجتمعيةوالمشاركة 

  

برنامج البحث والتطوير 
 التربوي

  

مشروع تحسين جودة 
  2المرحلة  – التعليم

  

 مشروع
 المكتبة
  المتنقلة

  

  البرنامج العام
 المجموع الجزئي

  –أ  –
 1,079,333  65,736 - 1,584 371,606  35,281  23,841 - 600 452,589 19,585 108,511  رواتب وتوابعها

 164,298  5,753 18,490 1,000 14,185  66,720  8,000 1,900 2,400 43,309 - 2,541   أجور
 58,446  1,274 - - 18,820  -  - - - 33,113 1,723 3,516   تأمين

 193,459  11,093 - - 68,710  -  - - - 90,037 2,505 21,114   نهاية خدمة وصندوق اإلدخار
 38,374  7,418 1,580 330 7,636  1,603  6,046 - 1,328 1,819 - 10,614   مواصالت وسفر واقامة

 128,664  2,996 - - 24,670  -  3,159 723 - 89,090 - 8,026   مياه وهاتف وكهرباء
 41,203  2,185 - - 5,647  -  - - - 27,927 3,542 1,902   صيانة

 412,259  - - 24,536 -  69,000  12,731 - - 9,000 4,500 292,492   منح
 24,670  2,160 - - 21,170  -  - - - - - 1,340   إيجارات

 25,400  - - - 25,400  -  - - - - - -   ابحاث
 34,714  1,483 - - 13,837  10,300  5,823 - - 1,889 - 1,382   اتعاب مهنية

 30,664  3,305 766 - 9,086  -  966 - - 11,156 - 5,385   مصاريف المكتب
 229,007  - - 1,000 153,671  38,133  12,030 259 9,796 5,291 8,827 -   ورشات عمل

 3,669  - - - -  -  1,769 - - 1,900 - -   دورات تدريب موظفين
 23,419  - - - 3,250  3,600  - - - - - 16,569   اتعاب و مكافآت

 537,849  398,199 - 389 23,083  -  13,261 - 23,604 34,240 - 45,073   نشاطات وفعاليات
 36,188  413 - - 23,275  1,195  - - - - - 11,305   منشورات

 9,227  273 - - 8,358  -  - - - 77 - 519   اشتراكات ورسوم عضوية
 7,688  - - - -  -  - - - - - 7,688   اقامات فنية

 13,345  1,834 629 585 990  205  661 - 667 6,463 - 1,311   إعالنات
 9,995  716 - - 2,485  166   - 98 - 3,902 - 2,628   أخرى

 3,101,871  504,838 21,465 29,424 795,879  226,203  88,287 2,980 38,395 811,802 40,682 541,916   مجموع جزئي ( أ )
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-ب   -جدول   
  

  أستوديو العلوم

   :مشروع صالت  
روابط من خالل 

 2المرحلة  -الفنون 

مشروع الفنون   
البصرية: نماء 

  وإستدامة
مجموع جزئي  

  ( ب )

 1للفترة من مجموع كلي   
 31وحتى  2017نيسان 

    2017كانون األول 

للفترة من مجموع كلي 
وحتى  2016نيسان  1

  2017اّذار  31

 1,640,544  1,338,922  259,589  43,830 13,860 201,899 رواتب وتوابعها
 260,677  202,362  38,064  - - 38,064  أجور
 83,989  70,115  11,669  1,095 790 9,784  تأمين

 317,333  215,177  21,718  4,304 1,160 16,254  نهاية خدمة وصندوق اإلدخار
 173,960  43,287  4,913  275 115 4,523  مواصالت وسفر واقامة

 173,627  138,148  9,484  - 248 9,236  مياه وهاتف وكهرباء
 314,537  52,337  11,134  584 - 10,550  صيانة

 630,284  587,759  175,500  118,500 57,000 -  منح
 68,874  34,636  9,966  - 4,410 5,556  إيجارات

 33,400  25,400  -  - - -  ابحاث
 219,198  203,022  168,308  45,308 - 123,000  اتعاب مهنية

 56,327  35,754  5,090  487 95 4,508  مصاريف المكتب
 360,867  248,590  19,583  - 8,017 11,566  ورشات عمل

 4,804  36,428  32,759  - - 32,759  دورات تدريب موظفين
 18,042  37,170  13,751  8,000 3,751 2,000  اتعاب و مكافاّت

 302,710  547,900  10,051  545 - 9,506  نشاطات وفعاليات
 39,012  37,921  1,733  - - 1,733  منشورات

 8,821  9,227  -  - - -  اشتراكات ورسوم عضوية
 209  -  -  - - -  كترونيموقع اإلالتطوير 

 16,385  7,688  -  - - - اقامات فنية
 12,102  24,371  24,371  - - 24,371  أدوات ومستلزمات معروضات علمية

 43,315  18,828  5,483  - - 5,483  إعالنات
  56,446      41,032  31,037  12,102 1,313 17,622  اخرى

 المجموع الجزئي
  3,956,074  854,203  235,030 90,759 528,414  ( ب ) 

4,835,463 
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  طراف ذات عالقةأ  -) 19إيضاح (
القدرة على  لهاي مؤسسات أدارة العليا واإلمناء، وألاعضاء مجلس أالتي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن  المعامالتيمثل هذا البند 

  .التأثير بها
 
 المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة كما يلي: )أ(

 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2017

    2017كانون األول 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2016

  2017اّذار 
 583,930  495,888 رواتب ومنافع االدارة

 1,227,500  2,000,000 تبرعات غير مقيدة من صندوق القطان الخيري (جيرنزي)
 3,283,014  -  تبرعات غير مقيدة من السيد عبد المحسن القطان

 -  2,676,806  تبرعات غير مقيدة من السيد عمر القطان
 3,769,379  - المبنى الجديد -القطان عبد المحسن تبرعات محررة من قيود اإلستعمال من السيد 

 109,467  3,893,896 المبنى الجديد -تبرعات  محررة من قيود اإلستعمال  من السيد عمر القطان 
  
   رصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي:األ )ب(

  
كانون األول  31

2017    
  آذار 31

2017  
 351,448  436,921  المستحق لإلدارة عن رواتب ومنافع

 المبنى الجديد -الموجودات مقيدة اإلستعمال بشكل مؤقت من السيد عمر القطان 
 

7,128,049  9,050,068 
 

  أرقام المقارنة  -) 20إيضاح (
. يتم عرض بيان األنشطة كانون األول 31إلى  اّذار 31، قرر مجلس أمناء المؤسسة تغيير نهاية السنة المالية من  2016 كانون األول 3في 

 31إلى  2016 نيسان 1) مع أرقام مقارنة لمدة اثني عشر شهراً (من 2017 كانون األول 31إلى  2017 نيسان 1أشهر (من  9للفترة الحالية 
  ). 2017 ذارآ

  
) ، قدرت اإلدارة نتائج فترة المقارنة 2017 كانون األول 31إلى  2017 نيسان 1لغرض عرض أرقام مقارنة لفترة التسعة أشهر الحالية (من 

 ) على النحو التالي:2016 كانون األول 31إلى  2016 نيسان 1(
  
  

  

 
 

 إيضاح

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2017

    2017كانون األول 

نيسان  1للفترة من 
 31وحتى  2016

  2016 كانون األول

 (غير مدققة)  (مدققة)  الموجودات غير مقيدة اإلستعمال:التغيرات في صافي 

     المنح واإليرادات والعوائد
 3,382,886  4,676,806 (14)  التبرعات غير المقيدة

 77,450  70,848 (15)  إيرادات أخرى 
 27,095  107,063 (16)  إيرادات تمويلية

 3,487,431  4,854,717  إجمالي المنح واإليرادات والعوائد 
 4,200,284  4,505,975 (10)  صافي الموجودات المحررة من القيود

 7,687,715  9,360,692  إجمالي المنح غير مقيدة اإلستعمال، واإليرادات والعوائد

     المصاريف 
 694,406  765,934 (17) المصاريف اإلدارية والعمومية

 338,531  340,663 (4) اإلستهالك
 3,626,597  3,956,074 (18)  البرامجمصاريف 

 4,659,534  5,062,671  مجموع المصاريف والخسائر 
 3,028,181  4,298,021  صافي التغيرات في الموجودات غير مقيدة اإلستعمال 


