
 

 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  
  

  طاقم شؤون المرأة
  فلسطين -رام هللا  

  
  المالية  قوائمال

  المستقل وتقرير مدقق الحسابات
 ٢٠١١كانون األول  ٣١

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 
 
 

  طاقم شؤون المرأة
  فلسطين - رام هللا

  
  
  
  
  
  
  
  

  المحتويـــــات
  
  
  

  الصفحة    
  -  المستقل تقرير مدقق الحسابات

  ١  اليالمركز الم قائمة

  ٢  النشاطات قائمة

  ٣  التغير في صافي الموجودات قائمة

  ٤  التدفقات النقدية قائمة

  ٦ – ٥  المصروفات البرامجية والتشغيليةقائمة 

  ١٣ - ٧  المالية قوائمحول ال إيضاحات

  





 

١ 
 

  أ-قائمة
  

  طاقم شؤون المرأة
  

  المركز المالي قائمة
  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

  
  

  كانون األول ٣١  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 دوالر  دوالر إيضاح 

     الموجودات:
      موجودات متداولة:

 ١٢٨٫٨٨٩  ٢٥٨٫٩٢٥ ٣ نقد في الصندوق ولدى البنوك
 ٩٤٫٤٠٠  ٧٢٫٦٨١ ٤  مستحقة القبضتبرعات 

 ١٠٫٣٧٤  ١٦٫٠٤٧ ٥ ذمم مدينة وسلف
 ٢٢٫٧٤٣  ٢٠٫٤١٥ ٦ مصاريف مدفوعة مقدما

 ٢٥٦٫٤٠٦  ٣٦٨٫٠٦٨  متداولة مجموع موجودات
 ٦٢٫٣٩٦  ٤٥٫٦٢٥  ٧  ممتلكات ومعدات، بالصافي

 ٣١٨٫٨٠٢  ٤١٣٫٦٩٣  مجموع الموجودات

  
 المطلوبات وصافي الموجودات

    

     المطلوبات:
 ٤٣٫٥٥٣  ٤٩٫٣٧٦ ٨ مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ١٤٫١٨٥  -  ٩  اإلستحقاقمنح مؤجلة 
 ٥٢٫٩١٩  ٧٤٫٨٢٥ ١٠ إنتفاعات الموظفينمخصص 

 ١١٠٫٦٥٧  ١٢٤٫٢٠١  مجموع المطلوبات
  

 صافي الموجودات:
    

 ١٠٠٫٢٧٠  ٧٩٫١٧٤                   وفر عام
 ١٠٧٫٨٧٥  ٢١٠٫٣١٨           ؤقت التخصيص وفر م

 ٢٠٨٫١٤٥  ٢٨٩٫٤٩٢    )ج -قائمة (     مجموع صافي الموجودات
 ٣١٨٫٨٠٢  ٤١٣٫٦٩٣  مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

  
  

  المالية ويجب أن تقرأ معھا قوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من ھذه ال
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  ب-قائمة

  
  المرأةطاقم شؤون 

  النشاطات قائمة
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  المجموع           

   الوفر العام   

الوفرمؤقت 

 ٢٠١٠   ٢٠١١   التخصيص

 دوالر   دوالر   دوالر   دوالر  إيضاح 
          اإليرادات التشغيلية:

 ٩٩٢٫٢٠٨   ٩٥٤٫٧٨٤   ٩٥٤،٧٨٤   -  ١٢ منح وتبرعات

  -   ٤٩٫٩٩٣   -   ٤٩٫٩٩٣     صصةغير مخمنح وتبرعات 

  ٧٫٠٩٦    ١٣٫٩٤٤    -   ١٣٫٩٤٤    إيرادات متفرقةو فوائد بنكية 

  ٩٩٩٫٣٠٤    ١٫٠١٨٫٧٢١   ٩٥٤٫٧٨٤   ٦٣٫٩٣٧    مجموع المنح واإليرادات

  -    -    (٨٥٢٫٣٤١)   ٨٥٢٫٣٤١   ١٢ الوفر المحرر من الوفر مؤقت التخصيص

    ٩٩٩٫٣٠٤    ١٫٠١٨٫٧٢١    ١٠٢٫٤٤٣   ٩١٦٫٢٧٨  

                 صاريف:الم

            يه:مصاريف برامج

 ٢١٧٫٢٨٩   ١٤٥٫٦٦٨   -  ١٤٥٫٦٦٨   وحدة التعبئة والتشبيك

 ٢٦٧٫٥٨٤   ٢٥٧٫٢٠٤   -  ٢٥٧٫٢٠٤    برنامج اإلعالم

  ١٦٣٫٣٨٢    ٣٠٥٫٠٧٨    -   ٣٠٥٫٠٧٨    وحدة التمكين

 ٢٧٩٫٤٨١   ١١٤٫٢٣٢   -  ١١٤٫٢٣٢    وحدة بناء القدرات

  ٩٢٧٫٧٣٦    ٨٢٢٫١٨٢    -   ٨٢٢٫١٨٢    ھــ) - قائمة برامجيه (مجموع المصاريف ال

  ٢٨٫٤١٠    ٨٧٫٦٠٦    -   ٨٧٫٦٠٦    ھــ ) -إدارية وعمومية ( قائمة  مصاريف

مجموع المصاريف البرامجيه واإلدارية 

  ٩٥٦٫١٤٦    ٩٠٩٫٧٨٨    -   ٩٠٩٫٧٨٨    والعمومية

 ٢٠٫٠٧٥   ٢٥٫٠١٤   -  ٢٥٫٠١٤    ممتلكات ومعدات استھالك

 ٥٫٣٦٤   ٢٫٥٧٢   -  ٢٫٥٧٢   فروقات العملة خسائر

المفوضية  –إطفاء تبرعات مستحقة القبض 

  ٣٫٤٩٤    -    -   -    األوروبية

 ٩٨٥٫٠٧٩   ٩٣٧٫٣٧٤   -  ٩٣٧٫٣٧٤   مجموع المصاريف

لسنة ل في صافي الموجودات(النقص)  زيادةال

 ١٤٫٢٢٥   ٨١٫٣٤٧   ١٠٢٫٤٤٣   (٢١٫٠٩٦)   )ج - قائمة(

  
  المالية ويجب أن تقرأ معھا قوائمالمرفقة تشكل جزءاً من ھذه الإن اإليضاحات 
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  ج-قائمة

  طاقم شؤون المرأة
  التغير في صافي الموجودات قائمة

  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  

 

  

   الوفر العام

مؤقت  الوفر

 المجموع      التخصيص

 دوالر     دوالر   دوالر 
       :٢٠١١كانون األول   ٣١

 ٢٠٨٫١٤٥     ١٠٧٫٨٧٥  ١٠٠٫٢٧٠ لرصيد في أول السنةا

 ٨١٫٣٤٧     ١٠٢٫٤٤٣   (٢١٫٠٩٦) )ب – قائمة(لسنة ل التغير في صافي الموجودات

 ٢٨٩٫٤٩٢     ٢١٠٫٣١٨  ٧٩٫١٧٤ أ ) - ( قائمة  في نھاية السنة صافي الموجودات

         

       :٢٠١٠كانون األول   ٣١

 ١٩٣٫٩٢٠     ٩٤٫٤٣٥  ٩٩٫٤٨٥ الرصيد في أول السنة

 ١٤٫٢٢٥     ١٣٫٤٤٠   ٧٨٥ )ب – قائمة(لسنة ل التغير في صافي الموجودات

 ٢٠٨٫١٤٥     ١٠٧٫٨٧٥  ١٠٠٫٢٧٠ أ ) - ( قائمة  في نھاية السنة صافي الموجودات

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المالية ويجب أن تقرأ معھا قوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من ھذه ال
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  د-قائمة
  

  المرأةطاقم شؤون 
  تدفقات النقديةال قائمة

  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 دوالر  دوالر  

      التدفق النقدي من عمليات التشغيل 

 ١٫٠٠١٫٢٩٠  ٩٧٦٫٥٠٣ منح وتبرعات مقبوضة

  - ٤٩٫٩٩٣  غير مخصصةمنح وتبرعات 

 ٧٫٠٩٦ ١٣٫٩٤٤ إيرادات متفرقة

 )١٫١٥٤٫١٩٨( (٩٠٢٫١٦١) للموردين والموظفين مصاريف مدفوعة

 )١٤٥٫٨١٢( ١٣٨٫٢٧٩ المتدفق من عمليات التشغيل(المستخدم في) صافي النقد 

    

   التدفق النقدي المستخدم في العمليات االستثمارية

 )٢٣٫٠٧١( (٨٫٢٤٣) معدات و ممتلكات مشتريات

 )٢٣٫٠٧١( (٨٫٢٤٣) ستثماريةالتدفق النقدي المستخدم في العمليات اال

    

 )١٦٨٫٨٨٣( ١٣٠٫٠٣٦ الزيادة في النقد وأرصدة البنوك خالل السنة

 ٢٩٧٫٧٧٢ ١٢٨٫٨٨٩ نقد في الصندوق ولدى البنوك في أول السنة

 ١٢٨٫٨٨٩ ٢٥٨٫٩٢٥ نقد في الصندوق ولدى البنوك في آخر السنة

   

   ات التشغيلتسوية لصافي النقد المتدفق من عملي

   للتغير في صافي الموجودات :

 ١٤٫٢٢٥ ٨١٫٣٤٧ التغير في صافي الموجودات للسنة

 ٢٠٫٠٧٥ ٢٥٫٠١٤ ممتلكات ومعدات استھالك 

 ٣١٫٩٧٧ ٢١٫٩٠٦ التخصيص إلنتفاعات الموظفين

 ٩٫٠٨٢ ٢١٫٧١٩  تبرعات مستحقة القبض(الزيادة) النقص في 

 )٥٫٦٥٤( (٥٫٦٧٣) سلف الموظفين لذمم المدينة وا (الزيادة) النقص في

 )١٫٥٥٣( ٢٫٣٢٨  (الزيادة) النقص في المصاريف المدفوعة مقدما

 )٢٨٫١٤٩( ٥٫٨٢٣ الزيادة في مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى (النقص)

  )١٨٥٫٨١٥(  (١٤٫١٨٥)  في المنح المؤجلة الزيادة (النقص)

 ١٤٥٫٨١٢(  ١٣٨٫٢٧٩(  

  
  

  المالية ويجب أن تقرأ معھا قوائمن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من ھذه الإ
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 ھـ -قائمة
١/٢ 

  طاقم شؤون المرأة
  المصروفات البرامجية والتشغيلية قائمة

  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتھية في 
  

  
  وحدة   

  التعبئة والتشبيك 
   

  وحدة اإلعالم
   

 التمكينوحدة 
  وحدة  

  تبناء القدرا
   

  المجموع
  مصاريف  

  إدارية وعمومية
   

  المجموع
  دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   

 ٣٥٣٫٥٢٢   ٤٣٫٨١١  ٣٠٩٫٧١١   ٣٩٫٧٥٥   ١٣٧٫٤٠٨    ٧٤٫٨٤٣   ٥٧٫٧٠٥   متعلقة بھاالمصاريف الرواتب وال

 ٣٣٣.٧١٦   ٧٫٤٠٨  ٣٢٦٫٣٠٨   ٥٣٫٤٩٧   ١٢٨٫٤٣٧    ١٠٥٫٢٩٨   ٣٩٫٠٧٦   تدريب ودورات

  ١٤٫٤٢٦   -   ١٤٫٤٢٦   ١٫١٤٦   ٣٫٣٩٠    ٣٫٧٨٧   ٦٫١٠٣   مھنيةو  استشارية أتعاب

  ١٦٫٢٩٥   ٢٫٨٨٤   ١٣٫٤١١   ١٫٠٥٩   ٥٫٥٣٨    ٣٫٩٠٨   ٢٫٩٠٦   بريد وبرق وھاتف

  ٧١٫٣٤١   ٢٫٣٠٩   ٦٩٫٠٣٢   ٦٫٧٨٧   ٣٫٧٣٣    ٤١٫٥٦٧   ١٦٫٩٤٥   طباعة ومنشورات

  ١٦٫٩١٣   ٥٫٦٨٦   ١١٫٢٢٧   ١١٥   ٦٫٠١٩    ٢١١   ٤٫٨٨٢   لوازم مكتبية

  ٣١٫١١٢   ٢٫٨١٩   ٢٨٫٢٩٣   ٣٫٤٠١   ١٧٫٥١٥    ٥٫١٢١   ٢٫٢٥٦   مواصالت وتنقالت

  ٣٢٫٠٨٨   -   ٣٢٫٠٨٨   ٥٫٣٧٣   ١١٤    ١٩٫٧٤٥   ٦٫٨٥٦   مصاريف حملة التوعية

  ٣٩٫٣٧٦   ٢٢٫٦٠٨   ١٦٫٧٦٨   ٣٫٠٤٤   ٢٫٢٩١    ٢٫٦٣٢   ٨٫٨٠١   مصاريف المقر والصيانة

  ٩٩٩   ٨١   ٩١٨   ٥٥   ٦٣٣    ٩٢   ١٣٨   أخرى

 ٩٠٩٫٧٨٨   ٨٧٫٦٠٦  ٨٢٢٫١٨٢   ١١٤٫٢٣٢   ٣٠٥٫٠٧٨    ٢٥٧٫٢٠٤   ١٤٥٫٦٦٨   ب ) –المجموع ( قائمة 

  

  المالية ويجب أن تقرأ معھا قوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من ھذه ال
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 ھـ -قائمة
٢/٢  

  طاقم شؤون المرأة
  المصروفات البرامجية والتشغيلية قائمة

  ٢٠١٠كانون األول  ٣١في للسنة المنتھية 
  

  

  
  وحدة   

  التعبئة والتشبيك 
   

  وحدة اإلعالم
وحدة  

  التمكين
  وحدة  

  بناء القدرات
   

  المجموع
  مصاريف  

  إدارية وعمومية
   

  المجموع
  دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   دوالر   

  ٤٤٧٫٦٤٦   ١٫٠٢٣   ٤٤٦٫٦٢٣   ١٦٧٫٤٧٢   ٨٢٫٥٣٥    ٨٣٫٢٥٥   ١١٣٫٣٦١   متعلقة بھاالمصاريف الرواتب وال

  ١٦٧٫٨٦٩   -   ١٦٧٫٨٦٩   ١٢٫٥٧٤   ٤٢٫٦٠٨    ٧٧٫٤٤٠   ٣٥٫٢٤٧   تدريب ودورات

  ٢٣٫٥٣٠   ٩٣٤   ٢٢٫٥٩٦   ١١٫٢٨٥   ٧٫٥٧٢    ٢٫٢٣٩   ١٫٥٠٠   مھنيةو  استشارية أتعاب

  ١٨٫٨٧٦   ١١١   ١٨٫٧٦٥   ٣٫٥٤٢   ٤٫٩٥١    ٥٫٣٨٩   ٤٫٨٨٣   بريد وبرق وھاتف

  ١١٩٫٠٦٧   -   ١١٩٫٠٦٧   ٣٣٫٩٣١   ٩٫٧٧٩    ٢٩٫٦٨٦   ٤٥٫٦٧١   طباعة ومنشورات

  ٢٠٫٩٩١   ١١٦   ٢٠٫٨٧٥   ١٢٫٦٢٧   ١٫٤٥٢    ٥٫٠٨١   ١٫٧١٥   لوازم مكتبية

  ٢٣٫٥٤٩   ١٫٥٧٦   ٢١٫٩٧٣   ٥٫٣٧٠   ٣٫٥٨١    ٨٫٤٦٥   ٤٫٥٥٧   مواصالت وتنقالت

  ٧٤٫٠٢٩   ٥٧   ٧٣٫٩٧٢   ٢٠٫٥٦٧   ٣٫٦١٤    ٤٩٫٢٤٥   ٥٤٦   مصاريف حملة التوعية

  ٤٧٫٨٥٠   ٢١٫١٩٠   ٢٦٫٦٦٠   ٥٫٢٨٧   ٥٫٤٨٨    ٦٫٣٣١   ٩٫٥٥٤   ف المقر والصيانةمصاري

  ١٢٫٧٣٩   ٣٫٤٠٣   ٩٫٣٣٦   ٦٫٨٢٦   ١٫٨٠٢    ٤٥٣   ٢٥٥   أخرى

 ٩٥٦٫١٤٦   ٢٨٫٤١٠  ٩٢٧٫٧٣٦   ٢٧٩٫٤٨١  ١٦٣٫٣٨٢    ٢٦٧٫٥٨٤   ٢١٧٫٢٨٩   ب ) –المجموع ( قائمة 

  
  لمالية ويجب أن تقرأ معھاا قوائمإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من ھذه ال
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  المرأةطاقم شؤون 
  المالية قوائمإيضاحات حول ال

  ٢٠١١كانون األول  ٣١
 (تظھر المبالغ بالدوالر األمريكي)

  
  عام: - ١
  

ومارس نشاطه وبرامجه من خالل الطواقم الفنية واالستشارية حتى  ١٩٩٢تأسس طاقم شؤون المرأة في شھر آب 

لمجلس أمناء مستقل. تم تسجيل الطاقم في وزارات السلطة الوطنية   مسؤولية إدارتهحيث انتقلت  ١٩٩٤أيلول  ١٦

  الفلسطينية ذات العالقة.

 
عيات المرأة وتقوية ون المرأة البناء اإلداري والتنظيمي وسياسات اتخاذ القرار لمؤسسات وجمؤتشمل أھداف طاقم ش

  .لجان المرأة داخل مختلف األطراف الفلسطينية من خالل تطوير المھارات التنظيمية
  
  ملخص ألھم األسس المحاسبية: - ٢

  

و  ١١٦معايير رقم إلى ال ةاالستحقاق، المعايير الدولية للتقارير المالية باإلضافتم تجھيز القوائم المالية وفقا لمبدأ 

  .مجلس معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة المتعلقة بالمؤسسات غير الھادفة للربحالصادرة عن  ١١٧

 

بتطبيق جميع المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  طاقمخالل السنة الحالية، قامت إدارة ال

الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية 

إن تطبيق  ،٢٠١١كانون األول  ٣١ذات الصلة بأنشطتھا، والتي أصبحت سارية المفعول للفترة المالية المنتھية في 

  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة لم يكن له أي تأثير على المركز المالي أو نتائج أعمال المركز.
  

  محاسبة غير التجارية:أسس ال
  

 طاقمللالمالية  قوائمشملت الحيث ، وذلك لتتالءم وقواعد المحاسبة غير التجارية طاقمنظمت السجالت المحاسبية لل
  الحسابات التالية:

  

  وتشمل كافة المنح والتبرعات العامة غير المخصصة. مجموعة الحسابات غير المخصصة  -
المخصصة والقابلة للصرف استنادا لتحديدات  لمنح والتبرعاتوتشمل امجموعة الحسابات المخصصة   -

  المتبرعين.
  

  :منح وتبرعات
  

تمثل التبرعات المستحقة   يتم قيد المنح والتبرعات عند استالمھا ويجري قيدھا ضمن مجموعة الحسابات المعنية.
 قوائمن في فترات الحقة لتاريخ السيتم استعاضتھا من المانحي يكانون األول والت ٣١جميع المصاريف المتحققة حتى 

، أما المنح المؤجلة فتمثل التبرعات المقبوضة خالل السنة لتغطية نفقات برامج سيتم تنفيذھا في السنوات المالية
  القادمة.
  

  :معداتو ممتلكات 
  

أساس القسط  المتراكم ويجري استھالكھا على ستھالكاالبالصافي من  وبالتكلفة التاريخية معدات  و ممتلكاتتظھر 
  %.١٥% إلى ٧بنسب سنوية تتراوح ما بين و الثابت 

  

يتم شطب أي بند من الممتلكات و المعدات و أي جزء جوھري منھا عند التخلص منھا أو عند عدم وجود منفعة 

ثل مياقتصادية متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه. يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب األصل، و الذي 

  الفرق بين العائد من التخلص و صافي القيمة الدفترية لألصل.
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  :تعويضات ترك الخدمة
  

يجرى التخصيص لتعويضات الموظفين عند ترك الخدمة استنادا إلى قانون العمل ساري المفعول في مناطق 
  ب.رات آخرالسلطة الوطنية الفلسطينية وتحتسب على أساس شھر واحد لكل سنة خدمة محتسبة على 

  
  :الت األجنبيةمالمعامالت بالع

  
أما األرصدة القائمة بالعمالت األخرى  ،بية منظمة بالدوالر األمريكيسحامبقيود وسجالت  يحتفظ الطاقم

  فيجري ترجمتھا للدوالر األمريكي وذلك حسب األسس التالية:
  

  والر األمريكي وذلك يجري تحويلھا للدحيث المعامالت القائمة فعال بعمالت غير الدوالر األمريكي
  عر الصرف السائد بتاريخ المعاملة.حسب س

  القائمة فعال بالعمالت األجنبية األخرى وذلك حسب سعر الصرف السائد المالية الموجودات والمطلوبات
 و ھو كما يلي:مقابل الدوالر األمريكي 

 
  كانون األول ٣١    
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  دوالر  دوالر    

  ٠٫٢٨١٨         ٠٫٢٦١٨    شيقل
        ١٫٢٤٢١         ١٫٢٩٤٨    يورو

   
  قائمةيجرى قيد أية فروقات ناتجة عن عملية الترجمة والتحويل في حساب فروقات العملة الظاھر في 

  .النشاطات
  

  ھو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر. :النقد وما في حكمه
  

  استخدام التقديرات:
  
  
  

داد ال وإن إع بية يتطلب من إدارة ال ائمق ق السياسات المحاس ة وتطبي اقمالمالي ادات  ط ديرات واجتھ ام  بتق القي
ديرات  ذه التق ا أن ھ ة . كم تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتمل

ة. وبشكل والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في  اإليراداتواالجتھادات تؤثر في  ة العادل القيم
ن  ب م اص يتطل اقمال إدارةخ دار ط ام إص تقبلية  أحك ة المس دفقات النقدي الغ الت دير مب ة لتق ادات ھام واجتھ

ة من  ا درجات متفاوت ددة لھ ى فرضيات وعوامل متع ة بالضرورة عل وأوقاتھا. إن التقديرات المذكورة مبني
ة عن أوضاع التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختل رات الناجم ك نتيجة التغي ديرات وذل ف عن التق

تقبل. ي المس ديرات ف ك التق ديرات ب وظروف تل ذه التق تلخص ھ ار  اتمخصصالو ت دير األعم ة وتق المختلف
  .معداتال و ممتلكاتللاإلنتاجية 
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  :نقد في الصندوق ولدى البنوك - ٣
  

  يتألف رصيد ھذا البند مما يلي:
  كانون األول ٣١  
  ٢٠١٠   ٢٠١١  

        
 ١٫٣٧٠   ٧٩٤  نقد في الصندوق

 ٥٫٦٨٣   ١٦٫٠٢٥  إسرائيليشيقل  –ودائع لدى البنوك 
 ١٠١٫٤٣٣   ٢٠١٫٧١٥  (*) أمريكيدوالر  -ودائع لدى البنوك 
 ٢٠٫٤٠٣   ٢٥٫٢٤٣  يورو –ودائع لدى البنوك 

  ١٢٨٫٨٨٩   ٢٤٣٫٧٧٧ 
 -   ١٥٫١٤٨  شيكات برسم التحصيل

  ١٢٨٫٨٨٩   ٢٥٨٫٩٢٥ 
  
  

بلغ رصيد حيث خدمة للموظفين، الة يتعويض نھال*) تشمل الودائع البنكية بعملة الدوالر ودائع مخصصة (
دوالر كما في  ٢١٫٨٠٠مقابل  ٢٠١١كانون األول  ٣١دوالر أمريكي كما في  ٤٦٫٢٢٥ھذه الودائع مبلغ 

  .٢٠١٠كانون األول  ٣١
  
  
  :تبرعات مستحقة القبض – ٤

  
  ا يلي:يتألف رصيد ھذا البند مم 

كانون األول ٣١    
  ٢٠١٠   ٢٠١١  

        
Care International – Empowering Palestinian 

Women 
  
-  

   
١٫١٠٠  

MPDL – JCCLM  ٣٫٠٣٩    ٤٫٠٠٤  

Diakonia – Youth as Seeds of change   ٣٢٫٠٥٦    -  

Friedrich Ebert Stiftung (EFS) ١٣٫٢٦٤    -  

WLP – Partnership Agreement  -    ٣٨٫٢٩٤  

UN Women  ٥٠٠    -  

Central Elections Commissions  ٨٫٠٧٩    -  

UNIFEM – Festival  -    ٢٫٩٠٩  

UNRWA – Domestic Violence  -    ٢٨٫٨٤٠  

UNESCO  ١٦٫٠٤٠   ١٤٫٧٧٨  

Italian – Strength Pal Elections  -    ١٫٢٤٢  

Office of the HCHR – Human Rights and Good 
Governance  

 
-  

    
٢٫٩٣٦  

  ٩٤٫٤٠٠   ٧٢٫٦٨١ 
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  :ذمم مدينة وسلف – ٥
  

  يتألف رصيد ھذا البند مما يلي: 
  كانون األول ٣١  
  ٢٠١٠   ٢٠١١  

        
 ٩٫٣٢٤  ١٤٫٩٩٧  سلف موظفين

 ١٫٠٥٠  ١٫٠٥٠  أخرى
  ١٠٫٣٧٤  ١٦٫٠٤٧ 

  

  :مصاريف مدفوعة مقدما – ٦
  

  يتألف رصيد ھذا البند مما يلي: 
  كانون األول ٣١  
  ٢٠١٠   ٢٠١١  

        
 ١٧٫٨١١  ١٧٫١٢٧  اتإيجار

 ٢٫٤٥٨  ٤٥٥  تأمينات

 ٢٫٤٧٤  ٢٫٨٣٣  أخرى
  ٢٢٫٧٤٣  ٢٠٫٤١٥ 

  

    :بالصافي، معدات، متلكاتم -٧
  

  يتألف رصيد ھذا البند مما يلي: 
  

  المجموع   أجھزة   أثاث  
          :٢٠١١كانون األول  ٣١

          التكلفة:
  ٢٦٢٫٤٧٠  ٢٠٧٫٨٠٣   ٥٤٫٦٦٧  رصيد أول السنة

  ٨٫٢٤٣   ٨٫٢٤٣   -  إضافات
  ٢٧٠٫٧١٣  ٢١٦٫٠٤٦   ٥٤٫٦٦٧  رصيد آخر السنة 

          
     االستھالك المتراكم:
 ٢٠٠٫٠٧٤ ١٥٣٫٠٥٢ ٤٧٫٠٢٢  رصيد أول السنة  

 ٢٥٫٠١٤  ٢٢٫٧٧٨ ٢٫٢٣٦  إضافات
 ٢٢٥٫٠٨٨ ١٧٥٫٨٣٠  ٤٩٫٢٥٨  رصيد آخر السنة 

  ٤٥٫٦٢٥   ٤٠٫٢١٦   ٥٫٤٠٩  صافي القيمة الدفترية

          
          :٢٠١٠كانون األول  ٣١

          التكلفة:
  ٢٣٩٫٣٩٩  ١٨٨٫٢٥٢   ٥١٫١٤٧  رصيد أول السنة

  ٢٣٫٠٧١   ١٩٫٥٥١   ٣٫٥٢٠  إضافات
  ٢٦٢٫٤٧٠  ٢٠٧٫٨٠٣   ٥٤٫٦٦٧  رصيد آخر السنة 

          
     االستھالك المتراكم:
 ١٨٠٫٠٠٠ ١٣٥٫٥٩٤  ٤٤٫٤٠٦  رصيد أول السنة

 ٢٠٫٠٧٤  ١٧٫٤٥٨ ٢٫٦١٦  إضافات
 ٢٠٠٫٠٧٤ ١٥٣٫٠٥٢ ٤٧٫٠٢٢  رصيد آخر السنة 

  ٦٢٫٣٩٦   ٥٤٫٧٥١   ٧٫٦٤٥  صافي القيمة الدفترية
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  مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى: – ٨

  
  يتألف رصيد ھذا البند مما يلي:

  كانون األول ٣١  
  ٢٠١٠   ٢٠١١  

        
  ٣٦٫٧٩٧    ٤٢٫٥٠٦  وندائن موردون وموظفون
  ٦٫٧٥٦    ٦٫٨٧٠  وأخرى قةمصاريف مستح

  ٤٣٫٥٥٣   ٤٩٫٣٧٦ 
  
  
  :اإلستحقاق منح مؤجلة – ٩

  
  يتألف رصيد ھذا البند مما يلي:

  كانون األول ٣١  
  ٢٠١٠   ٢٠١١  

        
  ٧٫٠٢٠    -  شراكة تعليم النساء

  ٧٫١٦٥    -  مؤسسة المجتمع المفتوح
  -   ١٤٫١٨٥ 

  
  
  :إنتفاعات الموظفين –١٠

  
  يلي: يتألف رصيد ھذا البند مما

  كانون األول ٣١  
  ٢٠١٠   ٢٠١١  

       
٢٠٫٩٤٢ ٥٢٫٩١٩  كانون ثاني ١الرصيد كما في 

)١٫٨٣١( (١٤٫٧٨١)  خالل السنة تعويضات مدفوعة
  ١٩٫١١١ ٣٨٫١٣٨

٣٣٫٨٠٨ ٣٦٫٦٨٧  مخصص السنة
  ٥٢٫٩١٩ ٧٤٫٨٢٥
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  األدوات المالية و سياسة إدارة المخاطر: –١١

  
  مخاطر التشغيل:

  
حصل يخالل المنح و التبرعات التي اإلنفاق الرأسمالي من و اإلدارية و  بتمويل المصاريف البرامجية م الطاقميقو

ى للسنوات السابقة و أنه بإمكانه تغطية سوف يكون بنفس المستو ٢٠١٢أن مستوى التمويل لسنة  يعتقد الطاقمعليھا. 
  من التبرعات. كافة نفقاته

  
  
 ت و المطلوبات المالية:للموجودا قيمة العادلةال
  

تتكون األدوات المالية من الموجودات و المطلوبات المالية وتتمثل الموجودات المالية بالنقد في الصندوق و لدى 
البنوك و الذمم المدينة بينما تتمثل المطلوبات المالية بالذمم الدائنة. إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال 

  ل جوھري عن قيمتھا الدفترية.تختلف بشك
  
  

  :مخاطر االئتمان
  

بضمان إنتفاعات نھاية ذات جدارة ائتمانية عالية كما ويقوم بتسليف موظفيه  النقدية في بنوك بإيداع أمواله يقوم الطاقم
  الخدمة.

  
  

  :مخاطر أسعار الفائدة
  

 يتعرض الطاقم .ة على قيمة األدوات الماليةتنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائد
قبة بإدارة ھذه المخاطر عن طريق مرا طاقمتقوم إدارة اللبنكية والتي قد تنشأ عن اإليداعات المخاطر أسعار الفائدة 

  البنكية. عأسعار الفوائد لكل عملة على حدة لتحقيق أعلى عائد من الودائ
  
  :خاطر العمالت األجنبيةم
  

. يعتبر األجنبيةالمالية نتيجة التغير في أسعار العمالت  األدواتھي مخاطر تغير قيمة  األجنبية مخاطر العمالت
 لكل عملة على حدة. يقوم الطاقم بالتحوط لنفقاته و التزاماتهو  طاقملل األساسعملة والر األمريكي الد
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  :منح وتبرعات –١٢
  

  ھي كما يلي: ٢٠١١كانون األول  ٣١لمنتھية في و أوجه صرفھا للسنة ا المنح والتبرعات المقبوضة

     المنح  المنح غير المنح   المنح المنح المنح غير  

 مصاريف ممتلكات إدارية  مصاريف المصروفة المصروفة  المتوفرة مجموع  المستحقة  المقبوضة  المصروفة   

 ومعدات وعمومية مجيةبرا ٢٠١١خالل  ٢٠١١ ٢٠١١لسنة  ٢٠١١ ٢٠١١لسنة  ٢٠١١خالل  ١٠-١٢-٣١  
مدفوعة  

 مقدما
 دوالر دوالر دوالر دوالر  دوالر دوالر دوالر دوالر دوالر دوالر دوالر  

MPDL – I - ٢٫١٠٧  ١٦٦٫٠٤٧١٦٣٫٩٤٠ ٥٫٨٤٦ ١٧١٫٨٩٣ ١٧١٫٨٩٣ - ١٧١٫٨٩٣ - 
MPDL - II ١٫٢٩٦  ٢٣٫٥٥٠٢٢٫٢٥٤ - ٢٣٫٥٥٠ ١٧٫١٦١ ٤٫٠٠٤ ١٣٫١٥٧ ٦٫٣٨٩ - 
MPDL – JCCLM ٧٫٥٨٦٧٫٥٨٦ ٢٫٦٨٥ ١٠٫٢٧١ - - - ١٠٫٢٧١  - - 
Diakonia  - ٦٧٫٣٧٣٦٧٫٣٧٣ - ٦٧٫٣٧٣ ٦٧٫٣٧٣ ٣٢٫٠٥٦ ٣٥٫٣١٧  - - 
Fredrich Ebert Stifung (FES) - ٢٧٫٨٣٠٢٧٫٨٣٠ - ٢٧٫٨٣٠ ٢٧٫٨٣٠ ١٣٫٢٦٤ ١٤٫٥٦٦  - - 
National Endowment for Democracy ١٫٢١٢  ١٦٫٠٥٢١٤٫٨٤٠ - ١٦٫٠٥٢ ٨٫٥٠٠ - ٨٫٥٠٠ ٧٫٥٥٢ - 
Women Learning Partnership - ٥٫٢٢٨ -  ٤٦٫٧٤٦٤١٫٥١٨ ٧٫٦٦٥ ٥٤٫٤١١ ٥٤٫٤١١ - ٥٤٫٤١١ 
Foundation Open Society Institute (FOSI) - ١٢٫١٢٧ -  ٤٨٫٣٦٥٣٦٫٢٣٨ ٥٨٫٨٠٠ ١٠٧٫١٦٥ ١٠٧٫١٦٥ - ١٠٧٫١٦٥ 
UNIFEM ٣٫٠٦٠ -  ٢٦٦٫٦٢٠٢٦٣٫٥٦٠ ٣١٫٨٣٩ ٢٩٨٫٤٥٩ ٢٥٧٫٨٣٤ - ٢٥٧٫٨٣٤ ٤٠٫٦٢٥ 
UN Women – AMAL Coalition to Compact 
Violence Against Women ١٫٧٨٨  ٢٧٫٠٩٧٢٥٫٣٠٩ ٥٫٠٤٣ ٣٢٫١٤٠ ٢٩٫٢٥١ - ٢٩٫٢٥١ ٢٫٨٨٩ - 
UN Women - ١٫٥٠٠ ١٫٥٠٠ - ١٫٥٠٠ ١٫٥٠٠ ٥٠٠ ١٫٠٠٠ - - 
United Nations Development Program (UNDP) - I ١٫٠٠٠  ٥٨٫١٤٩٥٧٫١٤٩ - ٥٨٫١٤٩ ١٨٫٠٠٠ - ١٨٫٠٠٠ ٤٠٫١٤٩ - 
United Nations Development Program (UNDP) - II - ٤٫١٩١٤٫١٩١ ٦٥٫٨٠٩ ٧٠٫٠٠٠ ٧٠٫٠٠٠ - ٧٠٫٠٠٠  - - 
UNRWA - ٤٫٨١٩٤٫٨١٩ ٨٫١٤٦ ١٢٫٩٦٥ ١٢٫٩٦٥ - ١٢٫٩٦٥  - - 
UNESCO - ٤٤٫٣٣٨٤٤٫٣٣٨ - ٤٤٫٣٣٨ ٤٤٫٣٣٨ ١٤٫٧٧٨ ٢٩٫٥٦٠  - - 
Solidaridad International (SI) - ٦٠٠٦٠٠ ١٤٫٦١٣ ١٥٫٢١٣ ١٥٫٢١٣ - ١٥٫٢١٣  - - 
Italian Cooperation Office - ٢٫٧٥٧٢٫٧٥٧ - ٢.٧٥٧ ٢.٧٥٧ - ٢٫٧٥٧  - - 
Impact Global Consulting - ٨٣٨٨٣٨ ٨١٢ ١٫٦٥٠ ١٫٦٥٠ - ١٫٦٥٠  - - 
ACSURE Las Segovias - ٨٤١  ٢٦٫٧٧٩٢٥٫٩٣٨ ٩٫٠٦٠ ٣٥٫٨٣٩ ٣٥٫٨٣٩ - ٣٥٫٨٣٩ - 
Central Elections Commissions - ١١٫١٠٤١١٫١٠٤ - ١١٫١٠٤ ١١٫١٠٤ ٨٫٠٧٩ ٣٫٠٢٥  - - 

  ٢٠٫٤١٥ ٨٫٢٤٤ ١٫٥٠٠ ٨٥٢٫٣٤١٨٢٢٫١٨٢ ٢١٠٫٣١٨ ١.٠٦٢٫٦٥٩ ٩٥٤٫٧٨٤ ٧٢٫٦٨١ ٨٨٢٫١٠٣ ١٠٧٫٨٧٥ 

  


