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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 المحترمين          الهيئة العامة/ السادة
 مية الشبابيةجمعية االفق للتن

 التقرير حول البيانات المالية 
 

كانون األول  31كما في  بيان المركز الماليالمؤلفة من  االفق للتنمية الشبابية لجمعية لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة
التاريخ وملخص عن  للسنة المنتهية في ذلك والتغير في صافي الموجودات وبيان التدفقات النقدية األنشطة نوبيا 2115

 .أخرىالسياسات المحاسبية الهامة ومالحظات إيضاحية 
 

 مسؤولية اإلدارة 
 .للمعايير الدولية للتقارير الماليةوالعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقًا  اإلعداداإلدارة مسؤولة عن  إن

والعرض العادل لبيانات مالية  اإلعدادناسب مع تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام ضبط داخلي يت: تتضمن هذه المسؤولية
جراء, انتقاء وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة, احتيال أو خطأسواء تلك الناتجة , مادية أخطاءخالية من  تقديرات محاسبية  وا 

 .تكون معقولة نسبة للظروف الراهنة
 

 مسؤولية مدقق الحسابات
تدقيقنا وفقًا لقواعد التدقيق  أجرينالقد . التدقيق الذي قمنا به إلىات المالية استنادًا الرأي حول هذه البيان إبداءمسؤوليتنا هي  إن

ضمان معقول حول ما  إلىهذه القواعد تستدعي منا مراعاة متطلبات آداب المهنة وتنظيم وتأدية التدقيق للوصول  إن. الدولية
 .جوهرية أخطاءكانت البيانات المالية خالية من أية  إذا
 

إن . التدقيق بخصوص المبالغ واالفصاحات في البيانات المالية إثباتاتوي التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على ينط
سواء كانت , مادية في البيانات المالية أخطاءبما في ذلك تقييم مخاطر وجود , تقييم المدقق إلىالمعتمدة تستند  اإلجراءات
يأخذ المدقق باالعتبار نظام الضبط الداخلي ذات الصلة بإعداد وعرض عادل , لمخاطروفي تقييم ا. احتيال أو خطأناتجة عن 

إنما ليس بهدف إبداء الرأي في , بهدف تنظيم إجراءات تدقيق مالئمة وفقًا للظروف الراهنة الجمعيةللبيانات المالية من قبل 
السياسات المحاسبية المستخدمة وعدالة التقديرات  كما يتضمن التدقيق تقييم مالئمة. للجمعيةفعالية نظام الضبط الداخلي 

 .المجراة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم عام لعرض البيانات المالية
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 .في اعتقادنا إن اإلثباتات التي حصلنا عليها من جراء التدقيق هي كافية ومناسبة لتوفير األساس إلبداء رأينا
 

 الرأي
كما في  االفق للتنمية الشبابية لجمعية صورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع الماليالبيانات المالية تظهر ب إنف ,برأينا
 .للمعايير الدولية للتقارير الماليةللسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا  وتدفقاتها النقدية وأدائها المالي م2115كانون األول  31
 

 أمور أخرى
كانون ثاني  25بتاريخ ( نظيفاً )حاسب قانوني آخر والذي أصدر تقريرًا غير متحفظ إن األرصدة اإلفتتاحية مدققة من قبل م

 .م2115
 
 

م2116 آذار 2  
فلسطين -رام اهلل  

 
 يوسف محمد حمودة

 
 311/89محاسب قانوني مرخص رقم 
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 بيان أ       بيان المركز المالي
 "بالشيقل االسرائيليالمبالغ الظاهرة هي "
 

 إيضاح 
 

 م5132
 

 م5132
      الموجودات 

      الموجودات المتداولة
 112.43  342233  (3) نقد في الصندوق ولدى البنوك

----   332333.  (4) مستحقة القبض من المانحينذمم 
----   22532   أرصدة مدينة أخرى

 31.829  892.389   مجموع الموجودات المتداولة
 21.553  23.331  (2) آالت ومعدات بالصافي

 52.258  3.152.133   مجموع الموجودات
      

      صافي الموجوداتالمطلوبات 
      المطلوبات
 12  ----   بنوك دائنة
 ----  1512136   الذمم الدائنة

 212341  222213  (6) أرصدة دائنة أخرى
 51.125  391.121   مجموع المطلوبات

      

 ----  58.955  (9) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
     

 

      صافي الموجودات
 ----  312.23.  (3)  مقيدة االستعمال مؤقتاً صافي الموجودات 

 442213  (1132321)   صافي الموجودات غير مقيدة االستعمال
 22.539  955.515   بيان ب – مجموع صافي الموجودات

 52.258  3.152.133   صافي الموجوداتالمطلوبات و مجموع 
 

 "يتجزأ من هذا البيان جزءًا الإن اإليضاحات المرفقة تشكل "
 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  أمين الصندوق
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 بيان ب   وصافي الموجودات األنشطةبيان 
 "بالشيقل االسرائيليالمبالغ الظاهرة هي "
 

 إيضاح 
 

 م5132
 

 م5132
      اإليرادات

----   2332113  (3) اإليرادات المحررة
 3612331  2632531  (.) وتبرعاتإيرادات 

----   .1236   فروقات عملة
 151.913  221.259   مجموع اإليرادات

      

      المصاريف 
 2122136  3112133  (11) مصاريف المشاريع

 2132.36  3152333  (11) المصاريف اإلدارية والعمومية
 211.135  552.953   مجموع المصاريف

      

 (6.2131)  (3223.4)   خالل السنة غير مقيدة االستعمال صافي التغير في الموجودات
 11323.3  442213   صافي الموجودات أول السنة

----   (312544)   تعديالت سنوات سابقة
 22.539  (319.953)   بيان أ – غير مقيدة االستعمالصافي الموجودات 

 

 "يتجزأ من هذا البيان جزءًا الإن اإليضاحات المرفقة تشكل "
 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  أمين الصندوق
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 بيان ج    بيان التدفقات النقدية
 " بالشيقل اإلسرائيليالمبالغ الظاهرة هي "
 
 م5132 

  ية من األنشطة التشغيليةدالتدفقات النق
 (3223.4) بيان ب – خالل السنةغير مقيدة االستعمال  الموجودات التغير في صافي

 (312544) تعديالت سنوات سابقة
 (1522.33) بعد التعديل خالل السنة التغير في صافي الموجودات غير مقيدة االستعمال

 لصافي التدفق النقدي الموجودات تعديالت لتسوية صافي 
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدية

 

 22513 استهالكات
 2.2366 مكافأة نهاية الخدمةمخصص 

  ي الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتغير ف
 (332333.) ذمم مستحقة القبض من المانحين

 (22532) أرصدة مدينة أخرى
 1512136 الذمم الدائنة
 (12) بنوك دائنة

 12363 أرصدة دائنة أخرى
 (819.291) األنشطة التشغيلية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

  التمويلية األنشطةالتدفقات النقدية من 
 312.23. المنح المقيدة االستعمال مؤقتاً 

 811.851 الواردة من األنشطة التمويلية صافي التدفقات النقدية
 51.121 التغير في النقد المعادل خالل السنة

 112.43 النقد في النقد المعادل أول السنة
 12.599 (1)إيضاح  –النقد في النقد المعادل آخر السنة 

 
 "إليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذا البيانإن ا"
 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  أمين الصندوق
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 :الشكل القانوني والنشاط(: 3)اإليضاح 
, فتتتتي 2111لعتتتتام ( 1)استتتتتنادًا لقتتتتانون الجمعيتتتتات الخيريتتتتة والهيئتتتتات األهليتتتتة, رقتتتتم  جمعيتتتتة االفتتتتق للتنميتتتتة الشتتتتبابيةتاسستتتتت 

 (.RA-22790-S)جيل م, تحت رقم تس22/5/2112
وزارة الداخليتتتة كمؤسستتتة أهليتتتة غيتتتر ربحيتتتة وفقتتتًا ألحكتتتام قتتتانون  –جمعيتتتات ليتتتتم تستتتجيل الجمعيتتتة واعتمتتتاد أهتتتدافها فتتتي دائتتترة ا

 .الجمعيات والهيئات واألهلية
التأسيستتية وتتتم  تتتم تستتجيل الجمعيتتة ومقرهتتا الرئيستتي فتتي محافظتتة رام اهلل والبيتترة, وتتتم اعتمتتاد نظامهتتا األساستتي ومجلتتس إادرتهتتا

 .ية بالدائرة المختصة بحسب األصولتسجيلها في سجل الجمعيات الخيرية والهيئات المحل
 :تهدف الجمعية لتحقيق ما يلي

 .تفعيل دور الشباب في المشاركة المجتمعية . أ
 .رفع الوعي بمفاهيم وقيم المجتمع المدني في األوساط الشبابية . ب
المجلتتتتس  -الرئاستتتتية –االتحتتتتادات الطالبيتتتتة, المحليتتتتات التشتتتتريعية )ي االنتخابتتتتات فتتتتتح ا فتتتتاق أمتتتتام المشتتتتاركة الشتتتتبابية فتتتت . ت

 (.الوطني
 .إعداد وتنمية القدرات القيادية لدى الشباب . ث
 .نشر ثقافة المواطنة وتعزيز العمل التطوعي والتعاوني لدى الشباب . ج

 .م2116آذار  13للجمعية بتاريخ  العامةالهيئة تم إقرار البيانات المالية من قبل 
 

 :السياسات المحاسبية الهامة(: 5)اإليضاح 
 .تم تجهيز البيانات المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية ووفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية -
نة إن السياستتات المحاستتبية المتبعتتة فتتي إعتتداد البيانتتات الماليتتة مطابقتتة للسياستتات المستتتخدمة فتتي إعتتداد البيانتتات الماليتتة للستت -

 .السابقة
 

 :فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة
 :النقد في الصندوق ولدى البنوك (أ )

أشتتهر أو أقتتل متتن تتتاريخ  3هتتو عبتتارة عتتن النقتتد فتتي الصتتندوق ولتتدى البنتتوك والودائتتع قصتتيرة األجتتل التتتي تستتتحق ختتالل 
 .البيانات المالية

 
 : اآلالت والمعدات (ب )

تشمل التكلفة التاريخية المصاريف المباشرة . ريخية بعد تنزيل االستهالك المتراكمتظهر ا الت والمعدات بالتكلفة التا
عندما تزيد هذه النفقات من يتم احتساب ورسملة النفقات الالحقة فقط . الضرورية من أجل جعلها جاهزة لالستعمال

المنافع االقتصادية المستقبلية للموجودات الثابتة ويمكن قياس تكلفة الموجودات الثابتة بدقة, ويتم استبعاد مصاريف 
 .خالل الفترة المالية التي تكبدتها األنشطة وصافي الموجوداتالصيانة والتصليح وتسجيلها ضمن بيان 
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 :دام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر االنتاجي المتوقع للموجودات كما يلييتم احتساب االستهالك باستخ
 4 اجهزة ومعدات% 
 4 أثاث% 
  3 أجهزة كمبيوتر% 

وعندما . يتم مراجعة القيم المتبقية والعمر االنتاجي للموجودات ويتم التعديل عليها إن لزم األمر في نهاية الفترة المالية
 .وجودات عن القيمة المتوقع استردادها, يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادهاتزيد القيمة الدفترية للم

يتم تحديد الربح أو الخسارة من عملية استبعاد بعض ا الت والمعدات عن طريق مقارنة العائد من االستبعاد مع القيمة 
 .شطة وصافي الموجوداتاألنالدفترية, ويتم االفصاح عن هذا الربح أو الخسارة في بيان 

 
 :ذمم دائنة (ج )

يتم اثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة 
 .بها من قبل المورد

 
 :مخصص تعويض نهاية الخدمة (د )

راتب تم دفعه للموظف خالل  تم احتساب تعويض نهاية خدمة الموظفين بواقع شهر عن كل سنة خدمة حسب آخر
 . السنة, وذلك حسب قانون العمل الساري المفعول في فلسطين

 
 :صافي الموجودات (ه )

 :والتغييرات التي تطرأ عليها تصنف كما يلي للجمعيةصافي الموجودات 
ا وال تخضع للقيود التي تفرضه الجمعيةهي صافي الموجودات التي تستخدمها : صافي الموجودات غير المقيدة -

 .الجهات المانحة, وهي القيود التي يتم اتباعها في نفس فترة التقرير
لها محدودًا بشروط من  الجمعيةهي صافي الموجودات التي يكون استخدام : صافي الموجودات المقيدة بشكل مؤقت -

يف صافي عندما ينتهي تقييد الجهات المانحة, تتم إعادة تصن. قبل الجهات المانحة والتي تحد من استخدامها
كمنح  األنشطة وصافي الموجوداتالموجودات المقيدة مؤقتًا إلى صافي الموجودات غير المقيدة ويتم ذكرها في بيان 

 .محررة من القيود
 

 :تحقق اإليرادات (و )
 :إيرادات المنح

 .مانحينعند استالمها من ال األنشطة وصافي الموجودات في بيانتعهدات المانحين غير المقيدة يتم االعتراف بها  -
تعهدات المانحين مقيدة االستعمال يتم االعتراف بها عندما يتم استالم مبلغ المنحة من المانح أو عندما تزيد نفقات  -

المشروع عن المبلغ الذي تم استالمه, ويتم االعتراف بالزيادة في النفقات عن المبلغ المستلم كذمم مستحقة القبض من 
 .المانحين
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 :ق المصاريفتحق (ز )
 .عتراف بالمصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاقيتم اال

 
 :العمالت األجنبية (ح )

, ويتم ترجمة المعامالت المالية بالعمالت األخرى إلتى بالشيقل االسرائيليجالت المحاسبية يتم تسجيل البيانات المالية بالس
ة الماليتتة يتتتم إعتتادة ترجمتتة أرصتتدة حستتب ستتعر الصتترف الستتائد وقتتت حتتدوث المعاملتتة وفتتي نهايتتة الستتن الشتتيقل االستترائيلي

, وفتتروق العملتتة ستتعر الصتترف الستتائد فتتي نهايتتة الستتنةبالشتتيقل االستترائيلي الموجتتودات والمطلوبتتات بتتالعمالت األختترى إلتتى 
  .وصافي الموجودات بيان األنشطةالناتجة يتم تحويلها إلى 

 
 :كالنقد في الصندوق ولدى البنو (: 1)اإليضاح 

 :يلي هذا البند مما يتألف

 م5132 
 

 م5132
 12311 نقد بالصندوق

 
533 

 322533   البنوكنقد لدى 
 

112331 
 12.599 المجموع

 
31.829 

 

 :ذمم مستحقة القبض من المانحين(: 2)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 إضافات  رصيد أول السنة 
 

 رصيد آخر السنة  فرق عملة  منح مستلمة
UNDP/ DEEP  ---- 5322611 

 
(1412261)  (22651)  43326.1 

BADEA-35  ---- 6212441 
 

(1212332)  (12.21)  4.32633 
 3.512.121 ----  المجموع

 
(555.185)  (2.291)  819.199 

 

 :آالت ومعدات، بالصافي(:2)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 المجموع  أثاث  أجهزة 
 51.882  28.592  3.931 م3/3/5132التكلفة كما في 
 51.882  28.592  3.931 م13/35/5132التكلفة كما في 

 9.191  9.319  555 م3/3/5132االستهالك المتراكم كما في 
 22513  22331  133 إضافات

 8.993  8.299  211 م13/35/5132االستهالك المتراكم كما في 
 23.331  28.915  3.119 م13/35/5132صافي القيمة الدفترية كما في 
 21.553  25.399  3.222 م13/35/5132صافي القيمة الدفترية كما في 

 



 األفق للتنمية الشبابيةجمعية 
 م5132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 

 ات الماليةإيضاحات حول البيان
 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل االسرائيلي"
 

- . - 
 

  

 :أرصدة دائنة أخرى(:5)اإليضاح 
 :هذا البند مما يلي يتألف

 م5132 
 

 م5132
 22323 أتعاب تدقيق مستحقة

 
22511 

 1.2431 أيجارات مستحقة
 

132341 
 55.519 المجموع

 
51.121 

 
 :أة نهاية الخدمةمخصص مكاف (:9)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي

 م5132 
 

 م5132
 ---- رصيد بداية السنة

 
---- 

 2.2366 إضافات
 

---- 
 58.955 رصيد نهاية السنة

 
---- 

 
 :صافي الموجودات مقيدة اإلستعمال مؤقتاً  (:9)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي

 رصيد آخر السنة  إيرادات محررة  إضافات  رصيد أول السنة 
UNDP/ DEEP  ---- 5322611  1542233  4232363 

BADEA-35  ---- 6212441  1132334  5122556 
 811.851  591.339  3.512.121 ----  المجموع

 
 : إيرادات وتبرعات (:8)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي

 م5132 
 

 م5132
 2662231 منح وتبرعات

 
3612331 

 12311 االعضاءاشتراكات 
 

---- 
 511 إيرادات أخرى

 
---- 

 559.293 المجموع
 

151.913 



 األفق للتنمية الشبابيةجمعية 
 م5132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل االسرائيلي"
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 :مصاريف المشاريع (:31)اإليضاح 
 :يتألف هذا البند مما يلي

 م5132  م5132 

 BADEA-35 
 

UNDP/ DEEP  المجموع  المجموع  برنامج الوعي 
 532134 رواتب وأجور

 
412.11  22211  1122134  ---- 

 .24236 نسيقتدريب وت
 

122615  112.66  432.51  22511 
 432.33 مكافأة وبدالت للمتدربين

 
152531  ----  632563  .235. 

 34 قرطاسية ومطبوعات
 

632  1321.1  132.36  12365 
 52611  332625  ----  332625  ---- أجور مستشارين ودراسات

 62323  32433  32234  .3213  12131 مصاريف ضيافة
 353  162343  ----  ----  162343 مستلزمات تدريبية

 122311  ..324  42356  12245  223.3 مواصالت ومحروقات
 351  12631  12631  ----  ---- استئجار سيارة

 ----  42233  ----  22135  22113 بريد وهاتف وانترنت
 111  311  311  ----  ---- دعاية واعالن
يجا  ----  22312  ----  22112  311 ر قاعةاستضافة وا 
 ----  12211  ----  611  611 مياه وكهرباء

 52541  ----  ----  ----  ---- الموقع اإللكتروني
 1662336  ----  ----  ----  ---- حقائب مدرسية وتوزيعها

 12111  ----  ----  ----  ---- أتعاب مهنية
----  عموالت وفوائد بنكية

 
231  ----  231   

 322.511 المجموع
 

339.992  15.855  131.191  535.195 



 األفق للتنمية الشبابيةجمعية 
 م5132كانون األول  13للسنة المنتهية في 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 "المبالغ الظاهرة هي بالشيقل االسرائيلي"
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 : المصاريف اإلدارية والعمومية(:33)اإليضاح 

 :يتألف هذا البند مما يلي

 م5132 
 

 م5132
 1332.64 رواتب وأجور

 
1212341 

 531 مكافأة وبدالت للمتدربين
 

---- 
 432362 إيجار مكتب

 
5123.1 

 32.12 ودراسات أجور مستشارين
 

---- 
 2.2366 مصروف نهاية الخدمة

 
---- 

 311 تدريب وتنسيق
 

---- 
 622.1 مصاريف ضيافة

 
325.. 

يجار قاعة  .3211 استضافة وا 
 

---- 
 .4231 مواصالت ومحروقات

 
52612 

 32162 بريد وهاتف وانترنت
 

52313 
 52314 مصاريف صيانة

 
623.1 

 42532 مياه وكهرباء
 

42221 
 32.12 مصاريف أخرى

 
12351 

 32326 أتعاب مهنية
 

22511 
 22312 قرطاسية ومطبوعات

 
12213 

 12661 مصاريف تنظيف ومستلزمات أخرى
 

126.3 
 12611 دعاية واعالن

 
22351 

 12116 اشتراكات
 

351 
 333 عموالت وفوائد بنكية

 
12323 

 ---- مصاريف سفر
 

3233. 
 ---- الموقع اإللكتروني

 
12351 

 22513 استهالكات
 

22511 
 132.999 المجموع

 
539.815 

 
 :أرقام المقارنة(:35)اإليضاح 

 .تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتالئم وأرقام السنة الحالية

 


