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 قرير مدقق الحساباتت
 
 المحترمين،،     حنان للثقافة والتنمية المجتمعيةلسادة : أعضاء مجلس إدارة ا

 فلسطين -النصيرات 
 

 الماليةتقرير حول تدقيق القوائم 
 

 الرأي
 

 1المبينة في الصفحات من الوسطى _ محافظة  لجمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعيةالقوائم المالية المرفقة  دققنالقد 
, وبيزان اننطزطة وبيزان التايزرات فزي  2119ديسزمبر  11فزي  ا , والتي تتكون من بيان المركز  المزالي كمز 11الي رقم 

, وااليضزززاحات حزززون القزززوائم  2119ديسزززمبر  11يزززة للسزززنة الماليزززة الم نيزززة  فزززي صزززافي انصزززون وبيزززان التزززدفقات النقد
 المالية , بما في دلك ملخصا لسياسات المحاسبية ال امة .

 
 11في رأينا ان القوائم المالية المرفقة تظ ر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز  المزالي للجمعيزة كمزا فزي  

المالي وتدفقات ا النقدية للسزنة المنت يزة  فزي دلزك التزاريا وفقزا للمعزايير الدوليزة العزداد التقزارير  , وأدائ ا 2119ديسمبر 
 .  2111لسنة  1المالية ولمتطلبات قانون الجمعيات الخيرية وال يئات انهلية رقم 

 
 

 أساس الرأي 
 

تلك المعايير مطروحة بصورة أطمن ضمن فقرة  لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق , ان مسؤوليتنا بمقتضى
 . مسؤوليات مدقق الحسابات حون تدقيق القوائم المالية من هدا التقرير

مجلز  معزايير السزلوك انخ قزي الدوليزة للمحاسزبين قدليزن قواعزد السزلوك  وفقزا لمتطلبزات الجمعيزة عزن  نحزن مسزتقلين
ننزا قزد أوفينزالبيانزات الماليزة ل بتزدقيقناقيزة تات الصزلة خ انوالمتطلبزات  انخ قزي للمحاسزبين الم نيزينق   نابمسزؤوليات وا 

وفقززا لتلززك المتطلبززات و متطلبززات مجلزز  معززايير السززلوك انخ قززي الدوليززة للمحاسززبين قدليززن قواعززد  خززر خ قيززة انان
المز اولين المسزجلين فزي  وهزو مزا يتفزق مزو مدونزة السزلوك االخ قزي للمحاسزبينالسلوك انخ قي للمحاسزبين الم نيزينق 

  .جمعية مدققي الحسابات القانونيين  الفلسطينية 
 إلبداء رأينا ساسا ألتوفر  م ئمةالتدقيق التي حصلنا علي ا كافية و  أدلة ن أ في اعتقادنا

 امر اخر
تقريرا  وتم اصدار, مكتب النونو للمحاسبة  من قبن 2118ديسمبر  11لقد تم تدقيق البيانات المالية للسنة الم نية في 

 . 2119 مار   24غير متحفظا بتاريا 
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 أمور التدقيق الرئيسية 
 

كانت انكثر أهمية بالنسبة لتدقيقنا للقوائم المالية  وفقا الحتياجنا الم ني أمور التدقيق الرئيسية هي تلك انمور التي 
م المالية ككن وفي تكوين رأينا حون تلك القوائم هده االمور في سياق تدقيقنا للقوائ دراسة تللسنة الحالية . لقد تم

 المالية , واننا ال نبدي رأيا منفص  حون هده انمور .
 

 معلومات اخرى
 

ان االدارة مسؤولة عن المعلومات االخر  . تتكون المعلومات االخر  من تقرير االدارة وتقرير لجنة التدقيق بو ارة 
موجب قانون الجمعيات والقوانين تات الصلة انخر  , والتي حصلنا علي ا قبن الداخلية وأية معلومات أخر  مطلوبة ب

 . تاريا تقرير مدقق الحسابات والتي من المتوقو أن تصبح متاحة لنا بعد دلك التاريا
ات ال تتضمن المعلومات االخر  القوائم المالية وقريرنا حول ا , كما أن رأينا حون القوائم المالية ال ياطي المعلوم

 االخر  , حيث أننا ال نبدي أي طكن من أطكان التأكيد أو االستنتاج  ب تا الطأن .
فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية , فان مسؤوليتنا أن نقوم بقراءة المعلومات االخر  , ومن خ ن دلك نقوم بتقدير فيما 

المالية أو المعلومات التي حصلنا علي ا أثناء ادا كانت المعلومات االخر  غير متناسقة بطكن جوهري مو القوائم 
قيامنا بالتدقيق , أو ادا احتوت على أخطاء جوهرية . استنادا للعمن الدي قمنا به على المعلومات انخر  التي حصلنا 
 علي ا قبن تاريا تقرير مدقق الحسابات , وادا توصلنا الى أنه يوجد أخطاء جوهرية في المعلومات انخر  , فإننا

 مطالبون باإلب غ عن تلك الحقيقة ولي  لدينا أي م حظات حول ا .
 

 مسئوليات االدارة عن القوائم المالية 
 

ان االدارة مسئولة عن اعداد هده القوائم المالية وعرض ا بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات 
الرقابة الداخلية التي تجدها االدارة ضرورية بوسائن اسئولية االحتفاظ قانون الجمعيات في فلسطين , وتطمن هده الم

 لتمكن ا من اعداد القوائم المالية بصورة عادلة خالية من اخطاء جوهرية سواء كانت ناطئة من احتيان أو عن خطأ .
 

كمنشأة مستمرة ، واالفصاح اعداد القوائم المالية ،فان االدارة مسئولة عن تقييم قدرة الجمعية  على االستمرار  عند
حيثما كان دلك مناسبا ،عن المسائل ذات الصلة بقدرة الجمعية على االستمرار وعن استخدام أساس مبدأ 

 االستمرارية  في المحاسبة .
 

 مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
المالية مأخوتة ككن خالية من االخطاء الجوهرية , تتمثن أهدافنا في الحصون على تأكيد معقون فيما ادا كانت القوائم 

سواء كانت ناطئة عن احتيان أو عن خطأ ,واصدار تقريرنا حول ا الدي يتضمن رأينا الفني . ان التأكيد المعقون هو 
 طف اعطاء درجة عالية من الثقة , ولكنه لي  ضمانا بأن التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف يئدي دائما للك
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عن الخطأ الجوهري عندما يحصن , يمكن لألخطاء أن تظ ر سبب احتيان او سبب خطأ مرتكب , وتعتبر جوهرية ادا 
 كانت بطكن فردي أو بالمجمن يمكن ان يتوقو من ا أن تؤثر في القرارات االقتصادية للمستخدمين ل ده القوائم المالية 

ة للتدقيق فنحن نمار  الحكم الم ني ونستخدم الطك الم ني من خ ن كج ء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولي
التدقيق , باإلضافة الى أننا نقوم أيضا بتحديد مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية , سواء الناطئة عن احتيان 

افية ومناسبة لتوفير او عن خطأ, ونصمم وننفد اجراءات تدقيق للرد على تلك المخاطر , ونحصن على أدلة تدقيق ك
أساسا لرأينا . ان الخطر من عدم الكطف عن انخطاء الجوهرية الناطئة عن االحتيان أكبر من الخطر الناجم عن 
عدم الكطف عن الخطأ المرتكب , كون االحتيان قد ينطوي على تواطؤ , او ت وير , أو حتف مقصود المعلومات , 

كام وقواعد الرقابة الداخلية بالحصون على ف م لعمن لرقابة الداخلية بطكن او تجاو ات نح. أو حاالت غش أو تحريف
يتصن بأعمان التدقيق ودلك ب دف تصميم اجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف , لي  ب دف ابداء الرأي فيما 

عقولية التقريرات المحاسبية بتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لد  الجمعية بتقييم م ئمة السياسات المحاسبية المتبعة وم
المعدة من قبن االدارة وااليضاحات المتعلقة ب ا باستخ ص مد  م ئمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية استنادا 
ندلة التدقيق التي تم الحصون علي ا , فيما ادا كان هنالك حاالت من عدم التيقن بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن 

حون قدرة الجمعية على االستمرار كمنطأة مستمرة . فيما ادا تم االستخ ص بوجود مثن هده تثير طكوكا كبيرة 
الحاالت , نحن مطالبون بان نلفت انتباه االدارة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات الى االفصاحات تات الصلة الواردة  

بون بتعدين رأينا . ان استخ صنا يعتمد في القوائم المالية , او ادا كانت تلك االفصاحات غير كافية , فنحن مطال
على أدلة التدقيق التي تم الحصون علي ا لااية تاريا تقريرنا كمدققي حسابات , ومو دلك فان انحداث أو الظروف 
المستقبلية قد تجعن الجمعية تتوقف عن االستمرار كجمعية مستمرة بتقييم العرض العام , وبنية ومحتو  القوائم المالية 

المعام ت وانحداث تات الع قة بطريقة تحقق  , وفيما ادا كانت القوائم المالية تمثن اإلفصاحاتا في دلك , بم
العرض العادن لقد تم تواصلنا مو االدارة حون نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له وم حظات التدقيق ال امة بما في 

 دلك أي نقاط ضعف هامة في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خ ن تدقيقنا.
 

 عية األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية والتشري
 

برأينا أيضا أن الجمعية تحتفظ بسج ت محاسبية منتظمة , كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات التي 
رأيناها  ضرورية نغراض تدقيقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا , لم تقو خ ن السنة المالية مخالفات 

على وجه يؤثر بطكن  0222لسنة  1معيات الخيرية وال يئات االهلية رقم نحكام وتطريعات أو لمتطلبات قانون الج
 جوهري في نطاط الجمعية أو مرك ها المالي .

 
 دليل للتدقيق واالستشارات 34/02/2020غزة في 

 عبد الرؤوف موسى غبن 
 2001-313ترخيص  
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 لتنمية المجتمعيةحنان للثقافة وا جمعية

 بيان المركز المالي
 2032/ديسمبر 31كما في 

 

 (إسرائيلي)العملة : طيكن 
 

 9102  9102  إيضاح 

      الموجودات
 64,663  -  3 نقد في الصندوق والبنوك

 5,176  5,905   مصروف ايجار مقدم

 920232  50215    مجموع الموجودات المتداولة
 3,067  1,260  4 الموجودات الثابتة بالصافي

 72,906  7,165   مجموع الموجودات
      

      المطلوبات والفائض العام
 63,890  116   بنوك دائنة

 126,437  124,558  5 أرصدة دائنة أخر 

 ( 117,421 )  (117,509)   الفائض العام

 72,906  7,165   مجموع المطلوبات والفائض العام

  

        

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفقة جزء ال يتجزأ من البيانات المالية اإليضاحاتتشكل 
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 لتنمية المجتمعيةحنان للثقافة وا جمعية

 االنشطةبيان 
 2032/ديسمبر 13كما في 

 

 (إسرائيلي)العملة : طيكن  
 

 9102  9102  إيضاح 

      االيرادات
 276,286  193,201  9 المطاريوايرادات 

 24,851  5,850   ات اخر وايراد تبرعات نقدية 

 211  191   رسوم عضوية
 -  695   تبرعات عينية تدقيق حسابات

 2,439  8,238   فروق عملة

 3130009  9120004   مجموع اإليرادات
      

      المصروفات
 289,479  202,462  0 مصروفات مطاريو

 17,151  3,993  2 مية وعمو  مصروفات ادارية

 1,833  1,807   مصروفات اه ك اصون

 3120493  9120999    مجموع المصروفات
      

 (4,687)  (88)   فائض )عج (االيرادات عن ا لمصروفات

 ( 112,734 )  (117,421)   الفائض في بداية الفترة

 117,421  (117,509)   هاية الفترةالفائض )العجز( العام ن
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 جزء ال يتجزأ من البيانات الماليةالمرفقة  اإليضاحاتتشكل 
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 لتنمية المجتمعيةحنان للثقافة وا جمعية

 التدفقات النقديةبيان 
 2032/ديسمبر 13كما في 

 

 )العملة : طيكن إسرائيلي( 
 

  9102  9102 
     

     النشاط  التشغيليالنقدي من  التدفق

 (4,687)  (88)  الحاليةفائض السنة 

 1,833  1,807  اإله ك

 1,030  (729)  التاير في التمم المدينة

 63,890  (63,774)  التاير في بنوك دائنة

 2,537  (1,879)  التاير في ارصدة دائنة اخر 

 64,603  (64,663)  التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي صافي
     

 -  -  تعدي ت سنوات سابقة
 64,603  ((64,663  التدفقات النقدية خالل السنة صافي

     

 61  64,663  سنةال بداية النقد في الصندوق ولد  البنوك في

 64,663  1011  بيان )أ( -سنةال النقد في نهاية
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 احات المرفقة جزء ال يتجزأ من البيانات الماليةتشكل اإليض



7 

 

 لتنمية المجتمعيةحنان للثقافة وا جمعية

 ايضاحات حول البيانات المالية
 2032   ديسمبر 01كما في 
 

 )العملة : طيكن إسرائيلي(
 

 

  تأسيس ونشاط الجمعية   .0
 

 التأسيس -
 

 

للزززربح مزززن قبزززن كجمعيزززة غيزززر هادفزززة  12/20/0222بتزززاريا  لتنميزززة المجتمعيزززةحنزززان للثقافزززة وا جمعيزززة  تأسسزززت
بمقتضى قانون الجمعيات الخيريزة المعمزون بزه فزي و ارة الداخليزة الفلسزطينية رقزم )  وتلك المبادرين  مجموعة من

ومقرهزززا فزززي مخزززيم النصزززيرات خلزززف طزززركة   2787 وجزززب تزززرخيص رقزززم مب والئحتزززه التنفيتيزززة  0222( لسزززنة  1
 .االتصاالت

 
 أهداف الجمعية -

 
 الحميدة وتعزيز روح العمل الجماعي في  األخالقرفع مستوى الوعي الثقافي واالجتماعي وغرس   .1

 المجتمو  الفلسطيني .
الطابة الفلسطينية وقدرات م الثقافية والفنية والرياضية وتطجيو االبداع وخلق  انجيان تنمية مواهب النطئ و .0

 المبادرة التاتية لدي م .
 . واإلس امعبر المطاركة  الديمقراطيةلسطيني من اجن تع ي  العمن داخن المجتمو الف  .3
تمكين الفئات الم مطة في المجتمو عبر ادماج م ومطاركت م في الحياة الثقافية واالجتماعية والعمن الجاد   .8

 . لحن بعض مطك ت م المجتمعية والتخفيف من هموم م الحياتية 
 تهم ومساعدتهم في التعبير عن طاقاتهم.العمل على احتضان الشباب المتميز وتعزيز قدرا .5

 
 

  السياسات المحاسبية   .9
 

 :لقد تم إعداد البيانات المالية وفق مف وم التكلفة التاريخية وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة
 

 تسجيل الحسابات  -
قبضز ا اليزرادات عنزد بموجبه يتم اظ ار ا المعدن والتي االستحقاق اسا تتبو الجمعية في تسجين حسابات ا 

 . وتسجين المصروفات عند استحقاق ا 
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 الموجودات الثابتة  -
 

يزززتم اهززز ك االصزززون الثابتزززة حسزززب النسزززب المعمزززون ب زززا فزززي فلسزززطين وكمزززا يصزززورها الجزززدون ال حزززق فزززي 
 يضاحات .اال

 

   % 
 10  اثاث مكتبي

 20  اج  ة ك ربائية

 25  اج  ة كمبيوتر وطابعات

 
 

 جنبية العمالت اال -
 

فيزتم تقييم زا بسزعر , امزا  المعزام ت الماليزة االخزر  يتم التسجين بالسزج ت المحاسزبية بالطزيكن االسزرائيلي 
 الصرف الدارج بتلك التاريا .

 

 
 

 التبرعات العينية -
اصززدار سززند قززبض بقيمززة التبرعززات بعززد تقيم ززا واصززدار سززند صززرف ب ززا  عبززر تززم تسززجين التبرعززات العينيززة 

 ل ا في حينه بالسج ت المحاسبية .لضمان تسجي
 

 والبنك نقدية في الصندوق .3

 

 يمثل هذا الرصيد البنود التالية 
 

    2019    2018 

     

 4  -  بنك فلسطين الرئيسي طيكن

 61  -  بنك فلسطين الرئيسي دوالر

 1  -  بنك فلسطين الرئيسي يورو
 64,596  -  غ الة دوالربنك فلسطين /

  -  940993 
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 لموجودات الثابتة ا  .4
 -:اريا اإلقفان علي النحو التاليويمثن هتا الرصيد تكلفة اقتناء الموجودات الثابتة في الجمعية ونسب إه ك ا بت

        
الرصيد في  

03/03/2019 

  
 اإلضافات

  
 تاالستبعادا

الرصيد في  
31/12/2019 

        التكلفة :

 25,570  -  -  25,570 اثاث

 26,617  -  -  26,617 اج  ة ك ربائية

 31,078  -  -  31,078 اج  ة كمبيوتر وطابعات

 230995      230995 
        االستهالك المتراكم : 

 24,684  -  1,339  23,345 اثاث

 26,617  -  -  26,617 اج  ة ك ربائية

 30,704  -  468  30,236   ة كمبيوتر وطابعاتاج

 210022  1,807  -  290115 

 1,260      3,067 صافي القيمة الدفترية

   

 

 

 أرصدة دائنة أخري .5
 يمثل هذا الرصيد البنود التالية

 

  2019  2018 
     

 113,729  114,303  رواتب مستحقة

 291  754  اتف مستحقةمصاريف ه

 4,863  4,140  مصروفات تدقيق مستحقة

 5,362  5,362  ارصدة دائنة اخر 

 2,190  -  مصروفات قرطاسية مستحقة

  124,558  0990430 
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  ايرادات المشاريع .9
  2019  2018 

     

 204,872  130,398  صندوق دعم المعاقين

 -  8,623  الت خاصةمطروع تبني حا

 58,735  54,180  ايرادات مطروع تدريب ام ات المعاقين

 12,679  -  مساعدات اسر فقيرةايرادات مطروع 

  193,201  276,286 

 

 مصروفات مشاريع  .0
  

يضاحإ    2019  2018 
      

 210,734  139,962  7.1 الخاصة مصروفات مطروع تبنى توي االحتياجات 

 68,410  41694  7.2 مصروفات مطروع تدريب االم ات

 -  13,636  7.3 مصروفات مطروع الدعم النفسي

 10,335  7,170   مصروفات مطروع مساعدات اسر فقيرة

   202,462  289,479 

 

 

 اصةمصروفات مشروع تبني ذوي االحتياجات الخ  1.7
 

 

 2019  2018 
    

 1,176  1,351 م عمومية 

 188,847  119,624 نقديةمساعدة 

 104  809 م مواص ت 

 18,048  17,120 م رواتب 

  40 م مياه وك رباء 
- 

 984  1018 م تلفون وجوان 

 - م ايجار 
 1,575 

 139,962  210,734 
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 شروع تدريب امهات المعاقينمصروفات م 7.2

 

 2019  2018 
    

 691  429 م عمومية 

 4,730  650 م قرطاسية

 3,150  3,087 م مواص ت 

 47,593  21,814 م رواتب 

 4,100  2,454 م ضيافة

 1,469  1,176 م تلفون وجوان 

 -  3,628 استطارات م نية

 6,677  8,456 م ايجار 

 41,694  68,410 

 

 مصروفات مشروع الدعم النفسي 1.7
 

 

 2019  2018 
  

 

 

 -  4,545 اجرة مدرب

 -  2,273 مدربين 4اجرة 

 -  6,818 ايجار قاعة التدريب دعم

 13,636  - 

 إدارية وعمومية اتفومصر .2
 ج

  2019  2018 
     

  م رواتب موظفين
-  13,122 

 -  22  ك رباء ومياهم 

 242  م تلفون وانترنت
 884 

 271  126  م عموالت بنكية

 2,122  2,708  م ايجار

 752  695  م. تدقيق حسابات

  3,993  17,151 

 

 البيانات المقارنة .2
 قة لتتناسب وعرض بيانات السنة الحالية.تم إعادة التصنيف لبعض أرقام المقارنة لبيانات السنة المالية الساب
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