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  :مقدمة

صــــندوق النفقــــة  ةديمومــــشــــكل محطــــة فارقــــة فــــي مســــيرة و  2016لــــيس مــــن قبيــــل المبالغــــة القــــول أن العــــام 

ــــــة لألثــــــر المــــــالي للقــــــرار بقــــــانون رقــــــم  لســــــنة  12الفلســــــطيني، ال ســــــيما أن هــــــذا العــــــام شــــــهد ترجمــــــة واقعي

ــــــذي وســــــع مــــــن نطــــــاق مــــــوارد الصــــــندوق، ولقــــــد كــــــان للقفــــــزة  2015 ــــــة وال ــــــانون صــــــندوق النفق المعــــــدل لق

العـــــــام النوعيــــــة فــــــي إجمـــــــالي إيــــــرادات الصـــــــندوق والتــــــي تضـــــــاعف بنســــــبة خمســـــــة أضــــــعاف تقريبـــــــا عــــــن 

األثــــــر الكبيــــــر فــــــي إعــــــادة توجيــــــه قــــــدرات الصــــــندوق للخــــــروج مــــــن األزمــــــة الماليــــــة الخانقــــــة والتــــــي  2015

مــــــا  2016ألقــــــت بظاللهــــــا فــــــي الســــــنوات الســــــابقة، حيــــــث بلغــــــت إجمــــــالي إيــــــرادات الصــــــندوق فــــــي العــــــام 

ــــــغ  ــــــرادات الصــــــندوق فــــــي العــــــام ) 7,390,457.36(مقــــــداره مبل ــــــة بإجمــــــالي إي ــــــي بلغــــــت 2015مقارن  والت

، وهنـــــــا يجـــــــدر القـــــــول أيضـــــــا أن الصـــــــندوق أصـــــــبح أقـــــــرب للنهـــــــوض بواجباتـــــــه تجـــــــاه )2,491,379.93(

الفئــــات المســـــتهدفة مــــن خـــــالل صــــرف الجـــــزء األكبــــر مـــــن المســــتحقات المتراكمـــــة للمســــتفيدات والمســـــتفيدين 

نون فــــي الســــنوات الســــابقة نتيجــــة ضــــعف مــــوارد الصــــندوق بالمقارنــــة بالمهــــام الملقــــاة علــــى عاتقــــه وفقــــا للقــــا

تســـــــديد كافــــــة المســــــتحقات الماليـــــــة للفئــــــات المســــــتهدفة عـــــــن  2016النــــــاظم لتشــــــكيله، حيـــــــث شــــــهد العــــــام 

  ). %15(السنة المنصرمة باإلضافة لتغطية جزء من المستحقات المتراكمة  بنسبة 

ــــــز عناصــــــر النزاهــــــة  ــــــى صــــــعيد العمــــــل اإلداري وتعزي كمــــــا وشــــــهدت الســــــنة المنصــــــرمة تقــــــدما واضــــــحا عل

مــــــل الصــــــندوق، مــــــن خــــــالل اســــــتكمال العمــــــل علــــــى قاعــــــدة البيانــــــات الخاصــــــة بالفئــــــات والشــــــفافية فــــــي ع

المســــــــتفيدة مــــــــن خــــــــدمات الصــــــــندوق والتــــــــي تقــــــــدم رؤيــــــــة تنمويــــــــة واضــــــــحة لمجــــــــاالت التــــــــدخل والتمكــــــــين 

لهــــــــذه الفئــــــــات، ومــــــــن خــــــــالل تعزيــــــــز الشــــــــراكة مــــــــع الجهــــــــات المعنيــــــــة بعمــــــــل  جتمــــــــاعيالوا قتصــــــــادياإل

كة مـــــع المؤسســـــة الشـــــرطية ومـــــع دوائـــــر التنفيـــــذ ومـــــع ســـــلطة النقـــــد االصـــــندوق وخاصـــــة علـــــى صـــــعيد الشـــــر 
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ــــــيهم  ــــــادة نســــــبة تحصــــــيل أمــــــوال الصــــــندوق مــــــن المحكــــــوم عل ومراقــــــب الشــــــركات والــــــذي انعكــــــس علــــــى زي

  . 2015في العام ) 356,998.13(مقارنة بمبلغ  2016في العام ) 466,097.25(والتي بلغت 

، كــــــان التحــــــدي 2016الســــــنة الماليــــــة واإلداريــــــة وعلــــــى مســــــتوى التحــــــديات التــــــي واجهــــــت الصــــــندوق فــــــي 

ــــرز هــــو المبــــالغ المتراك ة للفئــــات المســــتفيدة عــــن الســــنوات الســــابقة والتــــي لربمــــا تحتــــاج لعــــدة ســــنوات مــــاألب

اآلمـــــن  واالنتقــــال إلـــــى حالــــة الفــــائض وتوجيهـــــه فــــي إعـــــادة االســــتثمار قادمــــة للــــتخلص منهـــــا بشــــكل نهـــــائي

  . لألموال الصندوق وتنميتها في المستقب
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  :ملــخص تــنـفيذي

أربعــــــة تــــــم تقســــــيم التقريــــــر إلــــــى  )2017-2014(لألعــــــوام  اإلســــــتراتيجيةوفقــــــًا لمــــــا تــــــم تبنيــــــه فــــــي الخطــــــة 

  :أقسام تغطي كل منها غاية من غايات الصندوق وهي

 .دفع جميع أحكام النفقات المحكوم لها من جهات االختصاص لمستحقيها: الغاية األولى •

تحســــــين نوعيــــــة خــــــدمات الصــــــندوق المقدمــــــة للفئــــــات المســــــتفيدة لتمكينهــــــا للــــــدفاع : الغايــــــة الثانيــــــة •

 .عن والمطالبة بحقوقها

 .اد األموال المدفوعةاسترد: الغاية الثالثة •

  .استدامة الصندوق: الغاية الرابـــعة •

وســــيعرض التقريـــــر أهـــــم االنجـــــازات والتحـــــديات، التـــــي كـــــان أبرزهــــا مـــــا تـــــم تحقيقـــــه فـــــي الربـــــع األخيـــــر مـــــن 

والـــــذي أثـــــر بشـــــكل جلـــــي وواضـــــح علـــــى  .طوابـــــع شـــــهادات المـــــيالد  إيـــــراداتبمباشـــــرة جبايـــــة  2016عـــــام 

ـــــز  ـــــه ضـــــمان اســـــتدامة الصـــــندوق وتعزي ـــــاقدرات ـــــء بإيف ـــــابلس ه، التزامات ـــــي محافظـــــة ن ـــــم شـــــراء مقـــــر ف كمـــــا وت

  .مما يعزز من قدرات الصندوق وتحقيق أهدافه خدماته إلىلتمكين الفئات المستفيدة من الوصول 

ـــــة ـــــر مـــــن  تـــــم ، األولـــــى للصـــــندوق ارتباطـــــا بالغاي ـــــات محكـــــوم بهـــــا ومتعـــــذر تنفيـــــذها ألكث ـــــة قيمـــــة نفق تغطي

) 3,392,689.91(وبقيمـــــــة بلغـــــــت  األطفـــــــال والنســـــــاء وكبـــــــار الســـــــن، مســـــــتفيد ومســـــــتفيدة مـــــــن)10380(

ـــــم  ـــــى صـــــعيد اســـــتدامة الصـــــندوق والحوكمـــــة ت ـــــة المعمـــــول بهـــــا، وعل ـــــانون واألنظمـــــة اإلداري ـــــًا للق شـــــيكل وفق

ـــــغ  ـــــيهم، بنســـــبة  )466,097.25(اســـــترداد مبل ـــــغ المصـــــروف % 13.73شـــــيقل مـــــن المحكـــــوم عل مـــــن المبل

رصـــــيد الـــــذمم فـــــي نهايـــــة العـــــام، كاســـــتردادات مـــــن المحكـــــوم علـــــيهم قياســـــًا فـــــي % 5خـــــالل العـــــام، وبنســـــبة 

بالـــــدفع وفقـــــًا للقـــــانون وبنـــــاًء علـــــى نظـــــام تســـــويات، وكمـــــا تـــــم مراعـــــاة اتخـــــاذ جميـــــع اإلجـــــراءات بمـــــا ينســـــجم 

وتحقيقـــــــًا للغايـــــــة الثانيـــــــة، دعــــــم وتمكـــــــين الفئـــــــات المســـــــتفيدة مـــــــن . مــــــع دليـــــــل السياســـــــات ونظـــــــام األرشــــــفة
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ــــةالصــــندوق، ســــعى الصــــندوق إ ــــى تــــوفير ســــلة خــــدمات متكامل للفئــــات المســــتفيدة منــــه، مــــن خــــالل تــــوفير  ل

ــــــة، قانونيــــــة ــــــخ...خــــــدمات صــــــحية، اجتماعي ــــــراداتاإلبلغــــــت و  .مســــــتفيد ومســــــتفيدة) 150(ألكثــــــر مــــــن  ال  ي

فـــــــي حـــــــين بلغـــــــت المصـــــــاريف خـــــــالل العـــــــام  شـــــــيقل 7,390,457.36 مجموعـــــــه اللصـــــــندوق مـــــــالكليـــــــة  

وكانـــــــــــــــت المصـــــــــــــــاريف المتوقعـــــــــــــــة  شـــــــــــــــيقل 1,787,837.74التشـــــــــــــــغيلية واإلداريـــــــــــــــة مـــــــــــــــا مجموعـــــــــــــــه 

% 65شـــــــيقل ونســـــــبة بلغـــــــت  956,063.06 بمبلـــــــغ   اً ايجابيـــــــ اً انحرافـــــــ ةشـــــــيقل مشـــــــكل 2,743,900.80

ــــــة ( ــــــىالمصــــــاريف الفعلي ــــــل  )المتوقعــــــة إل ــــــع بعــــــض المصــــــاريف مث والســــــبب وراء هــــــذا االنحــــــراف عــــــدم دف

وانخفــــــاض مصــــــروف الــــــديون المعدومــــــة بســــــبب عــــــدم الصــــــرف للمســــــتفيدات كمــــــا هــــــو متوقــــــع  التأمينــــــات

ونســـــبة ، بانتهـــــاء العـــــام مثـــــل نهايـــــة الخدمـــــة أساســـــاوعـــــدم اســـــتكمال تســـــجيل بعـــــض المصـــــاريف المرتبطـــــة 

ـــــــرادات شـــــــكلت  ـــــــى اإلي ـــــــة إل ـــــــة الفعلي ـــــــاه يوضـــــــح االتجـــــــاه العـــــــام  ،%24.19المصـــــــاريف الكلي والشـــــــكل أدن

  :الشكل الذي يليه يوضح االتجاه العام لإليرادات الكليةللمصاريف الكلية، و 
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شـــــيقل فـــــي ســـــنة  3,392,689.91أمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق بالصـــــرف للمســـــتفيدات فقـــــد تـــــم صـــــرف مـــــا مجموعـــــه 

ــــــغ  2016  2014خــــــالل عــــــام  ،2015شــــــيقل خــــــالل ســــــنة  1,405,385.56فــــــي حــــــين تــــــم صــــــرف مبل

مــــــــــــــا مجموعــــــــــــــه   2013شــــــــــــــيقل ومــــــــــــــا تــــــــــــــم صــــــــــــــرفه فــــــــــــــي عــــــــــــــام  1,113,338.91مــــــــــــــا مجموعــــــــــــــه 

ونجـــــــد  2012شـــــــيقل صـــــــرفت فـــــــي ســـــــنة  1,445,558.33 شـــــــيقل مقارنـــــــة مـــــــع مبلـــــــغ 1,063,916.78

و  2,279,351مبلـــــــــغ  2014وعـــــــــن ســـــــــنة  شـــــــــيقل 1,987,304بمبلـــــــــغ  2015أن هنـــــــــاك زيـــــــــادة عـــــــــن 

ــــــــغ  2013عــــــــن ســــــــنة  ــــــــادة عــــــــن ســــــــنة شــــــــيقل  2,328,773بل  1,947,132مــــــــا مجموعــــــــه   2012وزي

شـــــهر  12منهـــــا  2016شـــــهر فـــــي ســـــنة  15 شـــــيقل، هـــــذا مـــــع العلـــــم أن الحـــــديث عـــــن صـــــرف مســـــتحقات

أشـــــهر فـــــي  8مـــــن الـــــديون المتراكمـــــة لصـــــالح المســـــتفيدات مـــــن فتـــــرات ســـــابقة و أشـــــهر 3تخـــــص الســـــنة و 

  .2012ة أشهر في سن 10و  2013أشهر في سنة  7ت ومستحقا 2014و  2015سنة 
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  :والشكل أدناه يوضح االتجاه العام للصرف للمستفيدات 

 

حتــــــى  2012ومــــــن خــــــالل قــــــراءة الشــــــكل أعــــــاله نالحــــــظ أن المنحــــــى يبــــــدأ فــــــي الهبــــــوط خــــــالل الســــــنوات 

ـــــــة خـــــــالل الســـــــنوات  2014 ـــــــراج األزمـــــــة المالي ـــــــة انف ـــــــى بســـــــبب بداي ـــــــى االعل ـــــــد إل ـــــــم ارت و  2015ومـــــــن ث

 .المالية بدأت في التالشي، وهذا مؤشر على أن األزمة  2016
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وبخصــــــوص المبــــــالغ المصــــــروفة للمســــــتفيدات مــــــن ناحيــــــة مطلقــــــة فهــــــي بصــــــعود و تزايــــــد والشــــــكل التــــــالي 

  :يوضح ذلك

 

ــــــع  ونتيجــــــة األزمــــــة الماليــــــة، ــــــى مــــــدار ثــــــالث ســــــنوات بواق شــــــهر  17تراكمــــــت مســــــتحقات للمســــــتفيدات عل

أشــــهر  3صــــرف مســــتحقات متــــأخرة عــــن مليــــون شــــيقل حيــــث تــــم  4.5وبمبلــــغ إجمــــالي يصــــل إلــــى حــــوالي 

  .خالل العام

ــــــأخرة الصــــــرف، ــــــق بمســــــتحقات المســــــتفيدات مت ــــــث أن  وفيمــــــا يتعل ــــــى جــــــدولتها جــــــاري، حي فــــــإن العمــــــل عل

األولويــــــة فــــــي الصــــــرف بشــــــكل منــــــتظم تكـــــــون للحوالــــــة الشــــــهرية، وصــــــرف المســــــتحقات المتــــــأخرة مـــــــرتبط 

ـــــة فـــــي الصـــــندوق، حيـــــث ســـــيتم صـــــرف ال ـــــوفر الســـــيولة النقدي ـــــد بمـــــدى ت ـــــى مراحـــــل تمت ـــــعمســـــتحقات عل  أرب

ســـــنوات و ربـــــع الســـــنة، بحيـــــث يصـــــرف كـــــل ســـــنة عـــــن أربعـــــة أشـــــهر وبمبلـــــغ يصـــــل إلـــــى حـــــوالي المليـــــون 

شــــــيقل، وذلــــــك لضــــــمان عــــــدم وقــــــوع الصــــــندوق فــــــي أزمــــــة ســــــيولة، أي أن مــــــا ســــــيتم صــــــرفه هــــــو الحوالــــــة 

  خرة يصرف حوالة من المستحقات المتأالشهرية بشكل منتظم وكل ثالثة أشهر 
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  تـــــقريــــــــــــــــــر اإلداري والمــــــــاليال

  : 2015أقسام التقرير اإلداري والمالي للعام 

، 2015يتناول التقرير البيانات المالية وأهم األنشطة التي نفذها صندوق النفقة الفلسطيني في السنة المالية 

  : وتم تقسيم التقرير وفقًا للغايات التي أنشأ من أجلها الصندوق، نتناولها فيما يلي

  
ــــــى ـــــــة األول ـــــــام :الغـــــــــايــــــــــ ـــــــع أحكـــــــــــ ـــــــع جميــــــ ـــــــوم لهــــــا مــــــن  دفــــ ـــــــات المحكــــ النفقــــ

  جــــــهات االختصاص لمســـــتحقيــها

  ضـــمان وصــــــول الصــــــندوق للفئــــة المســــتفيدة: أوالً 

 110ملـــــف  233ملـــــف تنفيـــــذي مـــــوزعين بـــــين منطقـــــة الوســـــط  534قـــــدم الصـــــندوق خدماتـــــه خـــــالل العـــــام

مـــــــا  2016وبلـــــــغ عـــــــدد المتوجهـــــــات للصـــــــندوق خـــــــالل العـــــــام   .لمنطقـــــــة الشـــــــمال 191لمنطقـــــــة الجنـــــــوب 

ــــــــيهم اســــــــتوفى شــــــــروط االســــــــتفادة أو الــــــــذين اســــــــتوفتمتوجهــــــــة، ونســــــــبة مــــــــن  129مجموعــــــــه  بلغــــــــت  عل

مـــــــــن عـــــــــدد المســـــــــتفيدات مـــــــــن خـــــــــدمات % 17عـــــــــدد المتوجهـــــــــات نجـــــــــده يعـــــــــادل  مقارنـــــــــة مـــــــــع% 23.5

ًا ومعرفــــــــة بــــــــين فئــــــــات حيويــــــــة علــــــــى أن الصــــــــندوق أصــــــــبح أكثــــــــر انتشــــــــار دالالت الصــــــــندوق وهــــــــذا لــــــــه 

ات مـــــن منطقـــــة شـــــمال /مـــــن عـــــدد المســـــتفيدين% 50المســـــتفيدين مـــــن خدماتـــــه، وبتحليـــــل األعـــــداد نجـــــد أن 

  .من الجنوب% 10و% 40الضفة  وسطومن منطقة الضفة الغربية 

ـــــدني نســـــبة مـــــن تنطبـــــق علـــــيهم % 23.5 إلـــــىانطبقـــــت شـــــروط االســـــتفادة بنســـــبة وصـــــلت  وهنـــــا نالحـــــظ ت
ــــدني  شــــروط االســــتفادة وهــــذا  ــــى ت ــــى المعرفــــة بالصــــندوق مــــن ناحيــــة إيجابيــــة و مؤشــــر ســــلبي عل مؤشــــر عل

 343النفقــــــة وانتشــــــار الفقــــــر و الحاجــــــة، وتــــــم تقــــــديم استشــــــارات قانونيــــــة لمــــــا مجموعــــــه  أحكــــــامفــــــي تنفيــــــذ 
تنفيـــــذ  وٕاجـــــراءاتتمحـــــورت أهمهـــــا حـــــول الحضـــــانة، زيـــــادة النفقـــــة، الطـــــالق والمســـــتحقات الماليـــــة للمطلقـــــة، 

، فـــــي حـــــين 3,392,689.91مـــــا عـــــن الصـــــرف للمســـــتفيدات فقـــــد صـــــرف لهـــــن مـــــا مجموعـــــهأ. حكـــــم النفقـــــة
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وعنــــــد ســــــؤال المســــــتفيدات عــــــن كيفيــــــة معــــــرفتهن  .شــــــيقل مــــــن هــــــذه الملفــــــات 466,097.25تــــــم تحصــــــيل 
ـــــت مـــــا نســـــبته ـــــين أن المحـــــاكم الشـــــرعية حول % 19مـــــن المســـــتفيدات تلتهـــــا بنســـــبة % 30.9 بالصـــــندوق تب

ــــــــت % 19المحــــــــامين و دوائــــــــر التنفيــــــــذ  ــــــــاه  .مــــــــن المســــــــتفيدات% 31وبــــــــاقي الجهــــــــات حول والجــــــــدول أدن
  :يوضح جهات التحويل

  جهات التــــحويـــل للصــــــندوق): 1(جدول رقم 

  المحاكم الشرعية  24.6%

  المحاميين والمحاميات  23.8%

  دوائر التنفيذ  9.5%

  معارف  19.8%

  مؤسسات  12.6%

  شرطة  2.3%

  إعالم  %7.1
  

ـــــةالمســـــتفيدات  ـــــواع النفق ـــــالنظر:وأن ـــــى نســـــبة  وب ـــــدات وجـــــدنا أن أعل ـــــى أنـــــواع النفقـــــة للمســـــتفيدات الجدي إل

ونفقــــــة % 20.89و نفقــــــة الزوجــــــات بلغــــــت نســــــبتها % 69.74كانــــــت لصــــــالح نفقــــــة األبنــــــاء والتــــــي بلغــــــت 

وهـــــي تشـــــمل نفقـــــة الوالـــــدين و الحضـــــانة % 2.92النفقـــــات  أنـــــواعوبـــــاقي % 6.45المســـــكن بلغـــــت نســـــبتها 

بلــــــــغ  إجمــــــــاليطفــــــــل مــــــــن خــــــــدمات الصــــــــندوق و بمبلــــــــغ  8,070وباألرقــــــــام المطلقــــــــة اســــــــتفاد  .و التعلــــــــيم

ــــــــــل  2,403,463.79 ــــــــــي حــــــــــين  297.82 شــــــــــيقل وبمتوســــــــــط صــــــــــرف للطف ــــــــــا شــــــــــهريا، ف شــــــــــيقل تقريب

 719,874.11 بلــــــــغ  إجمـــــــاليســـــــيدة مـــــــن خـــــــدمات الصــــــــندوق نفقـــــــة زوجـــــــة وبمبلـــــــغ  1,456اســـــــتفادت 

ــــىشــــيقل وبمتوســــط وصــــل  ــــاً  494.42 إل ــــذكير  شــــيقل تقريب ــــد مــــن الت ــــا الب ــــهللمســــتفيدة وهن ــــم الصــــرف  بأن ت

  .اه يوضح األرقام المذكورة أعالهشهر، والجدول أدن 15عن 
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 18وصــــــل إلــــــى  وعنــــــد النظــــــر إلــــــى التوزيــــــع الجغرافــــــي للمســــــتفيدات الجديــــــدات وجــــــدنا أن منطقــــــة الشــــــمال

ـــــــة  ،%46.1مســـــــتفيدة وبنســـــــبة  ـــــــى و منطق ـــــــى  18الوســـــــط بعـــــــدد وصـــــــل إل مســـــــتفيدة وبنســـــــبة وصـــــــلت إل

ــــــوب بعــــــدد 46.1% ــــــة الجن ــــــى  مســــــتفيدات 3، وجــــــاءت منطق أدنــــــاه  والجــــــدول%  7.6وبنســــــبة وصــــــلت إل

 :يلخص األعداد والنسب

  التوزيع الجغرافي للملفات): 2(جدول رقم 

  المجموع  جنوب  وسط  شمال  البيان

  39  3  18  18  مستفيدات جديدات

  %100  %7.6  %46.1  %46.1  النسبة

شــــيقل وكــــان  830.50بلــــغ متوســــط الصــــرف للملــــف الواحــــد مــــا مجموعــــه  :المســــتفيدات وأحكــــام النفقــــة

  .شيقل 332.02متوسط الصرف لألحكام المختلفة من النفقات 

  :صـــــندوق النــفقــــة والمســـــــــــتفيدات

شــــــيقل بواقــــــع  3,392,689.91 بلــــــغ مجمــــــوع المبلــــــغ المصــــــروف للمســــــتفيدات خــــــالل العــــــام مــــــا مجموعــــــة

 مبلــــــغ  2015فــــــي حــــــين صــــــرف فــــــي ســــــنة  شــــــيقل 226,179.32حوالــــــة وبمتوســــــط صــــــرف للحوالــــــة  15

شـــــيقل، فـــــي حـــــين تـــــم صـــــرف  234,231شـــــيقل بواقـــــع ســـــت حـــــواالت، وبمتوســـــط بلـــــغ  1,405,385.56

ـــــــغ  2014شـــــــيقل فـــــــي عـــــــام  1113339مـــــــا مجموعـــــــه  شـــــــيقل، ومـــــــا مجموعـــــــه  185,556وبمتوســـــــط بل

ـــــــــي عـــــــــام  1,063,917 ـــــــــغ  2013شـــــــــيقل ف ـــــــــاه يوضـــــــــح . شـــــــــيقل 152,000 بمتوســـــــــط بل والجـــــــــدول أدن

  :الصرف للمستفيدات
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  الصـــرف للمســــــتفيـدات): 3(جدول رقم 

 النســـبة المبـلغ الســـــنة

2006 60382  

2007 124466 206% 

2008 275110 221% 

2009 503622 183% 

2010 886901 176% 

2011 1282647 145% 

2012 1472237.6 115% 

2013 1063916.78 72% 

2014 1113338.91 105% 

2015 1405385.56 126% 

2016 3392689.91 241.4%  

  

ـــــــاه نالحـــــــظ أن المنحـــــــى آخـــــــذ بالصـــــــعود خـــــــالل الســـــــنوات  ـــــــراءة الشـــــــكل أدن حتـــــــى  2006ومـــــــن خـــــــالل ق

وثــــــــم عــــــــاود  2014و 2013وثــــــــم ارتــــــــد إلــــــــى األســــــــفل بســــــــبب األزمــــــــة الماليــــــــة خــــــــالل الســــــــنوات  2012

  .شهدت انفراجاً وهذا مؤشر على أن األزمة المالية   2015و  2016الصعود في سنة 
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لمســـــتفيدات مــــن ناحيــــة مطلقـــــة فهــــي بصــــعود وتزايـــــد والشــــكل التــــالي يوضـــــح وبخصــــوص المبــــالغ المنفقــــة ل

  :ذلك

  

  .ومن الشكل أعاله نالحظ القفزات في الصرف للمستفيدات

  

ــــث الرصــــيد بنســــبة  ــــي األرصــــدة، حي ــــادة ف ــــاك زي ــــى األرصــــدة نالحــــظ أن هن ــــد الرجــــوع إل قياســــا % 123وعن

و  2014الزيـــــادة مـــــا بـــــين ســـــنوات  وعنـــــد مقارنـــــة. 2013قياســـــا فـــــي ســـــنة % 115، وبنســـــبة 2014بســـــنة 

ـــــادة بنســـــبة  2013 ـــــوالي نجـــــد أن هنـــــاك زي ـــــين %121علـــــى الت ـــــادة مـــــا ب ، ونالحـــــظ ارتفـــــاع فـــــي نســـــبة الزي

ــــــانون، والجــــــدول أدنــــــاه  ــــــادة مــــــوارد الصــــــندوق نتيجــــــة تعــــــديل الق ــــــى زي ــــــة، والســــــبب يعــــــود إل ســــــنوات المقارن

  :يوضح مبالغ األرصدة
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  لمســــــــــــــــتفيـــــداتمقارنة أرصــــــــدة ا): 4(جدول رقم 

  النســــبـة  الرصيد  السنة
2009  853,236 _____ 

2010  1,576,255 184.7%  

2011  2,590,280 164.33%  

2012  3,800,162 146.7%  

2013  4,509,046.20 118.65%  

2014  5,181,121.06 114.9%  

2015  6,276,605.15 121.14%  

2016  9,211,700.99 149.13%  

  

  :واالتجاه العام ألرصدة الذمم تصاعدي كما يظهر من المنحنى أدناه
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ـــــغ  ـــــة كـــــل عـــــام نجـــــد أن المبل ـــــين التحصـــــيالت وأرصـــــدة المســـــتفيدات فـــــي نهاي ـــــة مـــــا ب وٕاذا مـــــا تمـــــت المقارن

ـــــوط  ـــــم عـــــادت إلـــــى الهب ـــــدأت باالرتفـــــاع ومـــــن ث بالقيمـــــة المطلقـــــة فـــــي تزايـــــد فـــــي حـــــين نالحـــــظ أن النســـــبة ب

وجـــــدول المقارنـــــة مـــــا بـــــين األرصـــــدة والتحصـــــيالت يوضـــــح ذلـــــك كمـــــا هـــــو مـــــدرج ) متناقصـــــةتزايـــــد بنســـــبة (

  :أدناه

  أرصدة المستفيدات ومقارنتها بالتحصيالت): 5(جدول رقم 

الرصيد المستفيدات في نهاية  السنة

 العام

التحصيل من المحكوم 

 عليهم

نسبة التحصيل من رصيد 

 المستفيدات

2009 ₪853,236.00 ₪56,120.29 6.58% 

2010 ₪1,576,255.00 ₪131,958.84 8.37% 

2011 ₪2,590,280.00 ₪300,547.43 11.60% 

2012 ₪3,800,162.00 ₪309,482.35 8.14% 

2013 ₪4,509,046.20 ₪316,520.00 7% 

2014 ₪5,181,121.06 ₪487,100.20 9.4% 

2015 ₪ 6,276,605.15 ₪ 356,998.13 5.6% 

2016 9,211,700.99 466,097.25 5% 

  
  

  أنــــــظمة وٕاجـــــراءات مؤســــســـــية تشـــــــــمل معايـــيــر االختيار والـــــدفـع: ثانيــــاً 

تتــــوافر فــــي جميــــع الملفــــات المقدمــــة للصــــندوق والتــــي تســــتفيد منــــه فعليــــًا، كــــل مــــا هــــو مطلــــوب مــــن  •

 .الصندوقمستندات وفقًا ألنظمة وٕاجراءات الصرف التي يعمل بها 
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يــــــتم تجديــــــد بيانــــــات الفئــــــات المســــــتفيدة مــــــن الصــــــندوق بشــــــكل دوري لغايــــــة التأكــــــد مــــــن اســــــتحقاق  •

 دقـــــةمـــــن صــــحة الوضــــع االجتمـــــاعي للمســــتفيدات و  التحقــــقالمســــتفيدات لخــــدمات الصـــــندوق، بعــــد 

األوراق الرســــمية المقدمــــة مــــن قــــبلهن وفقــــًا لمــــا جــــاء فــــي قــــانون الصــــندوق والالئحــــة التنفيذيــــة، بمــــا 

منـــــع التحايـــــل حفاظـــــًا علـــــى األول، إيصـــــال الخدمـــــة لمســـــتحقيها، والثـــــاني، : يضـــــمن تحقيـــــق هـــــدفين

 .الشفافية

المعلومـــــات دقـــــة مـــــن  للتأكـــــدوفـــــي هـــــذا الخصـــــوص يـــــتم التعـــــاون مـــــع مؤسســـــات المجتمـــــع المحلـــــي 
التـــــــي تقـــــــدمها الفئــــــــات المســـــــتفيدة حيـــــــث يــــــــتم التنســـــــيق مـــــــع المجــــــــالس المحليـــــــة والقرويـــــــة ومــــــــن 

مـــــن الحالـــــة االجتماعيـــــة والواقـــــع االجتمـــــاعي والقـــــانوني الـــــذي تعـــــيش فـــــي  للتأكـــــدالمـــــدارس وغيرهـــــا 
  .وقفئات المستفيدة من خدمات الصندظله ال

  

ــــــاً  ــــــعة والتـــحــــــقق مـــــن ا: ثــالثــــ ــــــدمة إلـــــى المتابــــ ــــــول الخــــ ــــــمان وصــــ ــــــة لضــــ ــــــاالت المســــــــتهدفـ لحـــــ

  مســـــــــتـحقيــها

مقابلــــــه معمقـــــة مــــــع  267وذلـــــك مــــــن خـــــالل  ,تـــــم تجديــــــد ملفـــــات فــــــي منـــــاطق الوســــــط والجنـــــوب والشــــــمال

وضــــــعهن  فــــــي  تغيــــــرلالمســــــتفيدات بعــــــد دراســــــة ملفهــــــا مــــــع التركيــــــز علــــــى المســــــتفيدات اللــــــواتي عرضــــــة ل

 أوالدنفقـــــة  أومحـــــددات أهمهـــــا إذا كانـــــت المســـــتفيدة تتقاضـــــى نفقـــــة زوجـــــة  األســـــري وذلـــــك مـــــن خـــــالل عـــــدة

ملـــــف فـــــي منطقـــــة الجنـــــوب و  40فـــــي منطقـــــة الوســـــط  101لـــــديها بنـــــات فـــــي ســـــن الـــــزواج، بواقـــــع  إذا أو

  .في منطقه الشمال 126

  

  



18 

 

  هدافه وشروط االستفادة منهمعرفة المؤسسات ذات العالقة بعمل الصندوق وأ: رابـــــــــعاً 

ــــــة  • ــــــة المحــــــاميين فــــــي كــــــل مــــــن مدين ــــــم عقــــــد سلســــــلة ورش عقــــــدها الصــــــندوق بالشــــــراكة مــــــع نقاب ت

بحضــــــور محــــــامين نظــــــامين  29/08/2016الخليــــــل فــــــي غرفــــــة تجــــــارة وصــــــناعة الخليــــــل بتــــــاريخ 

بحضــــــور  04/09/2016و فــــــي مدينــــــة رام اهللا فــــــي مقــــــر الصــــــندوق الرئيســــــي بتــــــاريخ . وشــــــرعيين

بحضــــــــور  07/09/2016نظــــــــامين وفــــــــي مدينــــــــة نــــــــابلس فــــــــي فنــــــــدق القصــــــــر بتــــــــاريخ محــــــــامين 

ضـــــمان وصـــــول الصـــــندوق للفئـــــة المســـــتهدفة مـــــن خـــــالل "محـــــامين نظـــــامين، والتـــــي كانـــــت بعنـــــوان 

، وبحضــــــــور عــــــــدد مــــــــن المحــــــــامين "نشــــــــر المعرفــــــــة بالخدمــــــــة التــــــــي يقــــــــدمها وشــــــــروط اســــــــتحقاقها

 .النظاميين والشرعيين

ة بالصــــــندوق وخدماتــــــه ، بالتعــــــاون مــــــع عــــــدد مــــــن المؤسســـــــات تــــــم عقــــــد سلســــــلة لقــــــاءات توعويــــــ •

ــــبالد تحــــت عنــــوان  شــــركاء مــــن "القاعديــــة المحليــــة فــــي منــــاطق عــــدة مــــن شــــمال ووســــط وجنــــوب ال

، حيـــــث كـــــان أول لقـــــاء فـــــي قريـــــة عـــــارورة قضـــــاء رام اهللا بالتعـــــاون "أجـــــل تـــــأمين الحـــــق فـــــي النفقـــــة

 .17/11/2016مع نادي نساء عارورة بتاريخ 

 .اعرفي واجباتك و المباشرة في التصميم..... طوير منشور اعرفي حقوقكمراجعه و ت •

 .طباعه قانون صندوق  النفقة  •

ــــــة  • ــــــاءات تلفازي ــــــه فــــــي عــــــدة لق ــــــي تســــــتطيع االســــــتفادة من ــــــه والفئــــــة الت التعريــــــف بالصــــــندوق وخدمات

ــــــامج الصــــــباحي  ــــــون القــــــدس التربــــــوي فــــــي البرن ــــــاء مــــــع تلفزي ــــــامج مســــــجل (وٕاذاعيــــــة، أهمهــــــا لق برن

، تلفزيــــــــون معــــــــًا، تلفزيــــــــون الفلســــــــطينية، إذاعــــــــة أجيــــــــال، إذاعــــــــة 2016 آذار) التجريبــــــــي  البــــــــث/

24FMباإلضافة إلى إذاعة الحرية ورابعة في الخليل ،. 

الصــــــفحة اإللكتــــــــرونية التــــــي تمكــــــن المتصــــــفح مــــــن التعــــــرف علــــــى الصــــــندوق، والفئــــــات المســــــتفيدة  •

ن والالئحــــــة التنفيذيـــــــة اللتــــــان تنظمـــــــان منــــــه، وآليــــــة عملـــــــه، وأخبــــــاره ونشــــــاطاته وبرامجـــــــه، والقــــــانو 
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ــــى التقــــارير اإلداريــــة والماليــــة الســــنوية، والدراســــات التــــي تــــم إعــــدادها، وحقــــائق  ــــه، باإلضــــافة إل عمل

ـــــاهم  ـــــتم تحـــــديثها بشـــــكل دوري، وكـــــذلك شـــــركاء الصـــــندوق ومـــــذكرات التف وأرقـــــام حـــــول الصـــــندوق ي

المنشـــــورة فـــــي اإلعـــــالم المكتـــــوب التـــــي تـــــم إبرامهـــــا مـــــع شـــــركائه، باإلضـــــافة إلـــــى أخبـــــار الصـــــندوق 

كمــــــا وتجيــــــب الصــــــفحة اإللكترونيــــــة عــــــن استفســــــارات الفئــــــة المســــــتهدفة مــــــن . واإلعــــــالم المســــــموع

ـــــة نمـــــوذج  ـــــامج التكفـــــل مـــــن خـــــالل تعبئ ـــــة االلتحـــــاق ببرن ـــــوفر إمكاني ـــــة، وت ـــــد أســـــئلة وأجوب خـــــالل بن

ة تحــــت بنــــد اإلعـــــالم رفــــع المقــــابالت التلفازيــــة، والمقـــــابالت اإلذاعيــــ .التكفــــل المــــدرج فــــي الصـــــفحة

ـــــــــى. المرئـــــــــي والمســـــــــموع لرفـــــــــع  www.soundcloud.com تـــــــــم إنشـــــــــاء حســـــــــاب للصـــــــــندوق عل

 .جميع المقابالت الصوتية عليه كأرشيف للصندوق

ـــــي يـــــتم فيهـــــا إدراج أخبـــــار وصـــــور حـــــول نشـــــاطات  • صـــــفحة الفـــــيس بـــــوك الخاصـــــة بالصـــــندوق والت

باإلضـــــافة إلـــــى أننـــــا نقـــــوم باإلجابـــــة علـــــى استفســـــارات الفئـــــات المســـــتفيدة مـــــن . الصـــــندوق وخدماتـــــه

الصـــــــندوق حــــــــول أمــــــــور عـــــــدة تخــــــــص ملفــــــــاتهم، كمـــــــا وتــــــــرد للصــــــــندوق استفســـــــارات مــــــــن الفئــــــــة 

ــــــــاوين الصــــــــندوق فــــــــي فروعــــــــه  المســــــــتهدفة للصــــــــندوق حــــــــول األوراق ــــــــة وعن والمســــــــتندات المطلوب

ـــــة ـــــيس هـــــذا باإلضـــــافة. المختلف ـــــى أن صـــــفحة الف ـــــوك وفـــــرت وســـــيلة اتصـــــال وتواصـــــل ســـــريعة  إل ب

 2016وقــــد بلــــغ أصــــدقاء الصــــندوق خــــالل العــــام وفــــي عــــام . مــــع الجهــــات المعنيــــة محليــــًا وٕاقليميــــاً 

 .2015عن عام  صديق جديد 247صديق للصفحة، أي أن هناك  2462وصل العدد 

 

ــــي تــــم تغطيتهــــا مــــن  • ــــة و الت ــــل العديــــد أهــــم أخبــــار الصــــندوق المنشــــورة علــــى الصــــفحة اإللكتروني قب

 ،القــــــدس صــــــحيفة ،دنيــــــا الــــــوطن، بوابــــــه فلســــــطين اإللكترونيــــــة ،وفــــــا ا،معــــــ(مــــــن وســــــائل األعــــــالم 

 :لهذا العام فهي) األيام  صحيفة
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ــــــــــــــــــــــاريخ  • ــــــــــــــــــــــس إدارة الصــــــــــــــــــــــندوق بت اجتمــــــــــــــــــــــاع مجل

ـــــــــــى  18/01/2016 ـــــــــــه المصـــــــــــادقة عل ـــــــــــم في ـــــــــــذي ت ال

وموازنـــــــــــــــة  2015التقريــــــــــــــر المــــــــــــــالي واإلداري لعــــــــــــــام 

ــــــة لعــــــام  ــــــه التنفيذي ــــــم 2016الصــــــندوق وخطت ــــــث ت ، حي

التأكيــــد فيــــه علــــى أهــــم انجــــازات الصــــندوق خــــالل العــــام 

اجــــــات الصــــــندوق، بإصــــــدار باســــــتجابة المشــــــرع الفلســــــطيني بــــــالربع األخيــــــر مــــــن العــــــام لح 2015

 . لزيادة الموارد المالية للصندوق وتنويعها 2015لعام / 12قرار بقانون رقم 

 

 ،"صـــــــــندوق النفقـــــة الـفلســـطــــــيني،،، امتيــــــاز وطـــــــــني إقليـــــــمي"بعنـــــوان عقــــد مـــــؤتمر صــــحفي   •

فـــــــي المركـــــــز اإلعالمـــــــي الحكـــــــومي   15/03/2016بتـــــــاريخ

ــــــــــس إدارة الصــــــــــندوق ومــــــــــدير عــــــــــام  ــــــــــيس مجل بحضــــــــــور رئ

وممثلـــــــــــي أعضـــــــــــاء مجلـــــــــــس إدارة الصـــــــــــندوق وعـــــــــــدد مـــــــــــن 

ــــة، وعــــددًا مــــن  ــــاء، اإلذاعــــات والصــــحف المحلي وكــــاالت األنب

حيــــــــث أكــــــــد ســــــــماحته فــــــــي  .المؤسســــــــات المحليــــــــة والدوليــــــــة

ســــــتقبلية علـــــى تحقيــــــق غاياتــــــه المـــــؤتمر علــــــى أهـــــم إنجــــــاز يضـــــمن ديمومــــــة الصــــــندوق وقدرتـــــه الم

صــــــندوق  المعــــــدل لقـــــانون 2015لســـــنة  12التـــــي أنشـــــأ مــــــن أجلهـــــا بإصــــــدار القـــــرار بقـــــانون رقــــــم 

النفقـــــــة، والـــــــذي تضـــــــمن تعزيـــــــز مـــــــوارد الصـــــــندوق واســـــــتحداث مـــــــوارد جديـــــــدة عبـــــــر الرســـــــوم بمـــــــا 

ـــــى عمـــــل  ـــــي ألقـــــت بظاللهـــــا عل ـــــة الت ـــــة داعمـــــة للخـــــروج مـــــن األزمـــــة المالي ـــــة مالي ـــــق بيئ يضـــــمن خل

  .صندوق خالل السنوات الثالث الماضيةال
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ـــــل فـــــي   • ـــــة الخلي ـــــة المحـــــاميين فـــــي كـــــل مـــــن مدين ورش عمـــــل عقـــــدها الصـــــندوق بالشـــــراكة مـــــع نقاب

، 29/08/2016غرفـــــــة تجـــــــارة وصـــــــناعة الخليـــــــل بتـــــــاريخ 

فــــــــــي مقــــــــــر الصــــــــــندوق الرئيســــــــــي بتــــــــــاريخ  مدينــــــــــة رام اهللا

وفـــــــي مدينـــــــة نـــــــابلس فـــــــي فنـــــــدق القصـــــــر  04/09/2016

ضــــــــمان "، والتــــــــي كانـــــــت بعنــــــــوان 07/09/2016بتـــــــاريخ 

وصــــــــول الصــــــــندوق للفئــــــــة المســــــــتهدفة مــــــــن خــــــــالل نشــــــــر 

 ".المعرفة بالخدمة التي يقدمها وشروط استحقاقها

مراجعــــة خطــــة عمــــل وتقــــارير الصــــندوق لــــدمج طــــاقم العمــــل القــــديم مــــع الجديــــد حيــــث عقــــد تــــدريب  •

حيــــــــث ". هويتنــــــــا إنتاجنــــــــا"بعنــــــــوان  30/09/2016-29لطــــــــاقم الصــــــــندوق علــــــــى مــــــــدار يــــــــومين 

ـــــا ومؤسســـــتي، هـــــويتي"حـــــول موضـــــوعة اللقـــــاء  تمحـــــور ـــــه العديـــــد مـــــن النشـــــاطات "أن ، والـــــذي تخلل

والفعاليـــــــات التـــــــي تعــــــــزز مهـــــــارات تعزيــــــــز الثقـــــــة وتوكيــــــــد 

ــــــي ترســــــخ وتؤكــــــد علــــــى الثقافــــــة " أنــــــا واآلخــــــر"الــــــذات  والت

التــــي يجــــب أن تكــــون ســــائدة فــــي الصــــندوق والقائمــــة علــــى 

االنتمـــــاء والعمــــل بـــــروح الفريـــــق، مبــــدأ المســـــاءلة والشــــعور ب

ـــــــي النهـــــــوض بعمـــــــل  ـــــــذلك مـــــــن انعكـــــــاس مباشـــــــر ف لمـــــــا ل

 .الصندوق وتطوير الخدمة التي يقدمها

ورشـــــــة العمــــــــل المشـــــــتركة مــــــــع جهـــــــاز الشــــــــرطة بعنــــــــوان   •

بحــــــــث آفــــــــاق التعــــــــاون المســــــــتقبلية مــــــــا بــــــــين الصــــــــندوق "

بغيــــة تطــــوير عمــــل الصــــندوق " وجهــــاز الشــــرطة القضــــائية

الحقـــــــة المحكـــــــوم علـــــــيهم بالنفقـــــــة وتحقيـــــــق غاياتـــــــه فـــــــي م
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 .28/11/2016واسترداد أموال الصندوق، وذلك بتاريخ 

 

ـــــه، بالتعـــــاون مـــــع عـــــدد  • ـــــي يمكنهـــــا االســـــتفادة من ـــــات الت ـــــه والفئ ـــــة بالصـــــندوق وخدمات لقـــــاءات توعوي

مــــــن المؤسســــــات القاعديــــــة المحليــــــة فــــــي منــــــاطق عــــــدة مــــــن 

شــــــركاء مــــــن "شــــــمال ووســــــط وجنــــــوب الــــــبالد تحــــــت عنــــــوان 

، حيـــــث كـــــان أول لقـــــاء فـــــي "تـــــأمين الحـــــق فـــــي النفقـــــةأجـــــل 

ـــــــة عـــــــارورة قضـــــــاء رام اهللا بالتعـــــــاون مـــــــع نـــــــادي نســـــــاء  قري

 .17/11/2016عارورة بتاريخ 

ورش العمــــــــل التــــــــي تــــــــم فيهــــــــا مناقشــــــــة اســــــــتمارة فحــــــــص االحتياجــــــــات االجتماعيــــــــة واالقتصــــــــادية  •

ــــــة  ــــــة الثالث ــــــق الغاي ــــــ" الســــــتخدامها كــــــأداة لتحقي ــــــي يق ــــــاريخ تحســــــين الخــــــدمات الت دمها الصــــــندوق بت

فحــــــــــــــــــــــص "بعنـــــــــــــــــــــوان 29/11/2016و 09/11/2016

 يفـــــــ والقانونيـــــــةاالحتياجـــــــات االجتماعيـــــــة، االقتصـــــــادية 

مقـــــــــر الصـــــــــندوق الرئيســـــــــي بحضـــــــــور عـــــــــدد مـــــــــن ممثلـــــــــي 

مؤسســـــــــــات المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني وعـــــــــــدد مـــــــــــن المؤسســـــــــــات 

  .المحلية والدولية

 

  تحســـــــــــين نوعية الــخـــــدمات التي يقـــدمها الصــــــندوق :الــــــغــايــة الثـــــانـــيــة

  تــفعيـــــل شــــــــبكة األمان للفئــــات المســــــــتفيـدة: أوالً 
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ــــــامج التمكــــــين االجتمــــــاعي ــــــًا لبرن ــــــات المســــــتفيدة وفق  -يســــــعى الصــــــندوق لرصــــــد وتصــــــنيف احتياجــــــات الفئ

المؤسســــات الشــــريكة فــــي هــــذا المجــــال، حيــــث قــــدم الصــــندوق خــــالل االقتصــــادي والقــــانوني، والتنســــيق مــــع 

ـــــة ـــــة، تعليميـــــة، إغاثي كمـــــا وتـــــم التعـــــاون مـــــع شـــــبكات . العـــــام عـــــدة خـــــدمات مكملـــــة منهـــــا خـــــدمات اجتماعي

ــــــــى التنســــــــيق مــــــــع مؤسســــــــات حكوميــــــــة وغيــــــــر حكوميــــــــة تقــــــــدم خــــــــدمات  الحمايــــــــة القائمــــــــة، باإلضــــــــافة إل

ـــــــا، " 2013ا الدراســــــة التــــــي أعــــــدها الصــــــندوق عــــــام للمســــــتفيدات وفقــــــًا لالحتياجــــــات التــــــي خرجــــــت بهــــــ أنـــــ

  ".ألنــــنـا، نــــــــــــحـن

ـــــا • ـــــاء: ثاني ـــــات المســـــتفيدة مـــــن الصـــــندوق، مـــــن خـــــالل  بن قاعـــــدة معلومـــــات  تفصـــــيلية حـــــول احتياجـــــات الفئ

 والتـــــــي جـــــــاء) قبليــــــه و بعديـــــــه(فحـــــــص االحتياجــــــات االجتماعيـــــــة، االقتصـــــــادية والقانونيـــــــةبنــــــاء اســـــــتمارات 

الغايـــــــــة مـــــــــن تطـــــــــوير برنـــــــــامج الــــــــدعم والمســـــــــاندة القـــــــــانوني واالجتمـــــــــاعي واالقتصـــــــــادي للفئـــــــــات  تحقيــــــــق

 .مقابالت مع المستفيدات لتعبئه االستمارة  إجراءو قد تم  . المستفيدة في الدائرة

التـــــــي قـــــــام الصـــــــندوق بتطويرهـــــــا ضـــــــمن برنـــــــامج الـــــــدعم والمســـــــاندة  ســـــــتماراتإلاتـــــــم عقـــــــد ورش لمناقشـــــــة 

 09/11/2016،29/11/2016جتمــــــــــــــاعي واالقتصــــــــــــــادي للفئــــــــــــــات المســــــــــــــتفيدة بتــــــــــــــاريخ القــــــــــــــانوني واال

بحضــــور عـــــدد مـــــن ممثلـــــي مؤسســـــات  فحـــــص االحتياجـــــات االجتماعيـــــة، االقتصـــــادية والقانونيـــــة"بعنــــوان

 .المجتمع المدني وعدد من المؤسسات المحلية والدولية

ــــة و اقتصــــاديه  فــــي  ــــه تعليميــــة، إغاثي ــــدم خــــدمات اجتماعي ــــاء قاعــــدة معلومــــات عــــن المؤسســــات التــــي تق بن
ــــةالضــــفة  ــــال . بهــــدف التواصــــل معهــــا و بحــــث ســــبل التعــــاون الغربي ــــه أطف ــــه أغاث ــــاء مــــع جمعي ــــم عقــــد لق وت

فلســـــطين لبحـــــث ســـــبل التعـــــاون فـــــي تقـــــديم خـــــدمات ضـــــمن برنـــــامج الـــــدعم و المســـــاندة، والـــــذي بـــــرز عنـــــه 
ســــــتفاده إلمــــــن اجــــــل تحويــــــل األشــــــخاص ال المؤسســــــةالتعــــــرف علــــــى خــــــدمات  ريــــــف بعمــــــل الصــــــندوق وتع

وعقـــد اجتمـــاع مـــع مؤسســـة قـــرى األطفـــال العالميـــة التـــي تـــم التنســـيق معهـــم علـــى إيجـــاد آليــــة . مـــن خدماتـــه
ــــى برنــــامج تمكــــين األســــر  ــــى نفقــــة و التعــــرف عل ــــديهم تحتــــاج إل يقــــوم علــــى تمكــــين  الــــذيلتحويــــل حــــاالت ل

 .كي يحمي األطفال من التشرد ةاألسر 
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  .المشاركة في حضور مؤتمر نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات •

  :على النحو التاليلمؤسسات حقوقيه تحويل اثنان وستون مستفيدة يرغبن برفع دعاوى  •

 النسب عدد المستفيدات المحو ت موضوع الدعوى

رفع دعوى ط$ق للغيبة 

 والضرر

2 3.2%  

بزيادة نفقةالمطالبة   47 75.8%  

المطالبة باجرة مسكن 

 وحضانة

10 16.1%  

المطالبة بالمؤخر 

 والمستحقات المالية

3 4.8%  

%100 62 المجموع  

  

  :التشبيك من أجل تقديم خدمات صحية إلى جانب خدمات الصندوق 

ـــــــات المســـــــتفيدة مـــــــن  ـــــــة لعـــــــدد مـــــــن الفئ ـــــــوفير بعـــــــض األدوي تـــــــم التشـــــــبيك مـــــــع وزارة الصـــــــحة مـــــــن أجـــــــل ت

وادويـــــه لتـــــوفير أدويـــــة  طبيـــــةالصـــــندوق، باإلضـــــافة إلـــــى التشـــــبيك مـــــع متبـــــرعين ومؤسســـــات تقـــــدم خـــــدمات 

بشــــــكل شـــــــهري ألحــــــد األطفـــــــال والنســـــــاء المنتفعــــــين مـــــــن الصــــــندوق والـــــــذين يعـــــــانون مشــــــاكل فـــــــي القلـــــــب 

 أكثــــروكــــذلك تــــم تــــوفير الــــدعم النفســــي مــــن خــــالل التشــــبيك مــــع . المشــــي وامــــراض مزمنــــةوصــــعوبات فــــي 

ــــــال ــــــدم خــــــدمات دعــــــم نفســــــي للنســــــاء و األطف ــــــة مســــــاعد. مــــــن مؤسســــــه تق ــــــم تــــــوفير أجهــــــزة طبي ة كمــــــا وت

  .لألطفال المستفيدين من الصندوق

  اســــــــــتـرداد أمـــوال الصــــــندوق :الــــــغــايــة الثـــــالـــثـة

  مأســـــســــــة العالقـــة مع المؤســـــــــــســــــات ذات الصـــلة: أوالً 
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مأسســـــة العالقـــــة مـــــع المؤسســـــات ذات العالقـــــة بعمـــــل الصـــــندوق بهـــــدف زيـــــادة التحصـــــيل، حيـــــث يـــــتم عقـــــد 

ـــــاءات مـــــع عـــــدد مـــــن شـــــركاء الصـــــندوق، وزارة الخارجيـــــة، واتحـــــا غرفـــــة تجاريـــــة  13(د الغـــــرف التجاريـــــة لق

، وزارة الداخليـــــــة، وزارة المواصـــــــالت، والشـــــــرطة ومجلـــــــس القضـــــــاء األعلـــــــى )فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة والقـــــــدس

تمثلــــــت فــــــي  الــــــذي جنينــــــا علــــــى وجــــــه الخصــــــوص عــــــدة ثمــــــار إيجابيــــــة نتيجــــــة التشــــــبيك والتنســــــيق معهــــــم،

ذ باســـــتثناء دائـــــرة تنفيـــــذ بيـــــت لحـــــم و الســـــماح بمراجعـــــة عـــــدد غيـــــر محـــــدود مـــــن الملفـــــات فـــــي دوائـــــر التنفيـــــ

الحــــــبس  أوامـــــر إصــــــدارمحـــــددات وكــــــذلك يـــــتم  أوالعمــــــل دون قيـــــود  أيـــــامكـــــذلك تـــــتم المراجعــــــة فـــــي كافــــــة 

ــــــا بعــــــض  ــــــه واجهتن ــــــذكر ان ــــــد  اإلشــــــكالياتباســــــم الصــــــندوق  ومــــــن الجــــــدير بال ــــــدوير  إحــــــداثخاصــــــة عن ت

ــــــرة تنفيــــــذ  أووظيفــــــي  ــــــذ مثــــــل دائ مــــــع  اإلشــــــكاليةوتــــــم حــــــل  أريحــــــاتعــــــين مــــــوظفين جــــــدد فــــــي دوائــــــر التنفي

  .عن طريق مدراء المحاكم أوعن طريق الموظفين السابقين  إماالموظفين الجدد 

وبخصـــــوص كشـــــوف الحســـــابات الخاصـــــة بـــــالمحكوم علـــــيهم فجميـــــع دوائـــــر التنفيـــــذ تقبلهـــــا باســـــتثناء منطقـــــة 

  .الجنوب، حيث يقومون بطلب تعزيزها بكتاب تعزيز لما ورد في هذه الكشوف

  :لجدول أدناه مخرجات التنسيق مع الجهات التي تم مأسسة العالقة معهاويوضح ا

  مخرجات التنسيق مع المؤسسات ذات العالقة بعمل الصندوق): 6(جدول رقم 

  المؤشــــرات  المخرجات  البيان

االستعالم المباشر عن المحكوم عليهم  •  وزارة الخارجية
 .المتواجدين خارج البالد

التعاون مع الوزارة لمالحقة المحكوم  •
عليهم في الدول المبرم معها اتفاقيات 

 تعاون قضائي 
التشبيك مع القنصليات والسفارات  •

  الفلسطينية للوصول الى المحكوم عليهم 

التعاون معنا عند رفع قوائم حول 

طلب تزويدنا بمعلومات عن 

المحكوم عليهم المتواجدين خارج 

 73تعالم عن البالد، حيث تم االس

  .محكوم عليه

العمل على تزويد وزاره الخارجية 
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  بشهادات حساب للمحكوم عليهم

مراجعة أكبر عدد ممكن من الملفات  •  مجلس القضاء األعلى
بدون سقف في دوائر التنفيذ، وفي أي 

 .يوم من أيام األسبوع
اعفاء معامالت مستفيدات الصندوق  •

من رسوم المعامالت الصادرة من كاتب 
  العدل 

تقليل الوقت والجهد على محاميات 

الصندوق المتابعات للملفات في 

  .دوائر التنفيذ

عدم ارهاق المستفيدات برسوم 

المعامالت وتمكينهن من استكمال 

طلباتهن لالستفادة من خدمات 

  الصندوق 

االستعالم المباشر عن أرقام هويات  •  وزارة الداخلية
المحكوم عليهم غير المتوافرة لدى 

عقود الزواج وحج (الصندوق في 
الطالق، والهويات الشخصية 

، )للمستفيدات زوجاتهم أو طليقاتهم
  .وكذلك أماكن سكنهم

استالم ردود حول قوائم المحكوم 

عليهم الذين يتم رفع أسماؤهم للوزارة 

كان عليه   في وقت أقل بكثير مما

  .الوضع في السابق

االستعالم المباشر عن األموال  •  وزارة النقل والمواصالت
 .المسجلة لدى الوزارة للمحكوم عليهم

استخدام البرنامج المحوسب لدى  •
الوزارة، حيث تم إفراد خانة خاصة 
  .للصندوق على الحجوزات المحوسبة

سرعة الحصول على معلومات 

يتم رفع حول المحكوم عليهم الذين 

  .أسمائهم للوزارة

وجود ضابط اتصال للمتابعة المباشرة  •  الشرطة
  .مع الصندوق

تسهيل مهمة الصندوق في الوصول 

إلى المحكوم عليهم بعد استصدار 

  .أوامر حبس وتعميمها على المعابر

  المبالغ المستردة
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ــــــالغ المحصــــــلة مــــــن المحكــــــوم  علــــــيهم وقــــــد اســــــتمر أمــــــا الجانــــــب اآلخــــــر المــــــرتبط بالمســــــتفيدات فهــــــو المب

الصـــــندوق فـــــي مأسســـــة عملـــــه والعمـــــل علـــــى تحصـــــيل أمـــــوال الصـــــندوق مـــــن المحكـــــوم علـــــيهم حيـــــث تـــــم 

شـــــــــــيقل خـــــــــــالل  356,998.13شـــــــــــيقل خـــــــــــالل العـــــــــــام مقارنـــــــــــة مـــــــــــع مبلـــــــــــغ   466,097.25تحصـــــــــــيل

ـــــــــــــة مـــــــــــــع  2015العـــــــــــــام ـــــــــــــي عـــــــــــــام  487,100.20مقارن مـــــــــــــا مجموعـــــــــــــه  2013شـــــــــــــيقل  وحصـــــــــــــل ف

ـــــاه  399,523.70 ـــــذمم الخاصـــــة بكـــــل شـــــيقل والجـــــدول أدن يوضـــــح التحصـــــيالت ومقارنتهـــــا مـــــع أرصـــــدة ال

  :منطقة

  التحصيالت ومقارنتها مع أرصدة الذمم): 7(جدول رقم 

  نسبة التحصيل  رصيد الذمم  تحصيالت  البيان

  %1.92  2,990,163.84  57,599.73  منطقة الشمال

  %3.71  5,028,857.82  186,923.87  منطقة الوسط

  %12.99  1,705,486.01  221,573.65  منطقة الجنوب

  

ـــــــيهم حيـــــــث بلغـــــــت تحصـــــــيالت خـــــــالل العـــــــام  ونالحـــــــظ وجـــــــود ارتفـــــــاع فـــــــي التحصـــــــيل مـــــــن المحكـــــــوم عل

شـــــــــــيقل مقارنـــــــــــة مـــــــــــع  356,998.13 2015شـــــــــــيقل فـــــــــــي حـــــــــــين كانـــــــــــت فـــــــــــي العـــــــــــام  466,097.25

شــــــــيقل وبمقارنـــــــــة   109,099.12بارتفــــــــاع بلــــــــغ بــــــــالقيم المطلقــــــــة  2014شــــــــيقل فــــــــي عــــــــام  487,100

وعنــــــد مقارنـــــــة التحصـــــــيالت مـــــــع إجمـــــــالي رصـــــــيد % 130بلغـــــــت النســـــــبة  2015قياســـــــا بعـــــــام التحصــــــيل 

  .وهي أقل من المتوقعة% 5الذمم نجد أن النسبة بلغت 

ملـــــف فـــــي  23ملـــــف فــــي منطقـــــة الوســـــط و  32ملــــف فـــــي منطقـــــة الشـــــمال و  18وقــــد تـــــم التحصـــــيل مـــــن 

مــــع العلــــم بــــأن عــــدد الملفــــات ملــــف  73منطقــــة الجنــــوب ليصــــل مجمــــوع الملفــــات التــــي تــــم التحصــــيل منهــــا 
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ـــــف و 73كانـــــت  2014ملـــــف و فـــــي ســـــنة  63كانـــــت  2015 التـــــي تـــــم التحصـــــيل منهـــــا فـــــي ســـــنة  57مل

  .2013ملف في سنة 

  :وباعتقادنا أن السبب وراء تدني التحصيالت خالل فترة التقرير يعود إلى عدة أسباب أهمها

 %.60ما نسبتهالمحكوم عليهم خارج البالد أو لديهم جنسية أخرى وهي تشكل  .1

 48المحكـــــوم علـــــيهم يقيمـــــون خـــــارج منطقـــــة االختصـــــاص أو يحملـــــون هويـــــة قـــــدس أو فـــــي أراضـــــي .2

 %.26.8أو موجودين في قطاع غزة وهي تشكل ما نسبته

 %.6.4وهي تشكل ما نسبته متوفىمسجون  و  ومريض أالمحكوم عليهم  .3

  :المنحنى أدناه يوضح االتجاه العام للتحصيالت من المحكوم عليهم

  

ـــــــذي  ـــــــالقيم المطلقـــــــة خـــــــالل ســـــــنوات عمـــــــل الصـــــــندوق وال والرســـــــم البيـــــــاني التـــــــالي يوضـــــــح التحصـــــــيالت ب

  :نالحظ من خالله القفزات في عملية استرداد أموال الصندوق
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  تطــــوير قـــوانين وأنـــظمة وٕاجـــــراءات تضمن اســــــترداد أموال الصــــــندوق

ـــــيهم، ووضـــــع شـــــروط وضـــــوابط للتســـــويات  ـــــم اعتمـــــاد نظـــــام خـــــاص بالتســـــويات مـــــع المحكـــــوم عل ت

ـــه تـــأثير علـــى التفـــاوض مـــع المكلفـــين بـــدفع النفقـــة، حيـــث كـــان عـــدد التســـويات التـــي تـــم  ممـــا كـــان ل

البالغــــة مــــن إجمــــالي عــــدد الملفــــات % 

نجــــد أن % 3.4وٕاذا مــــا تــــم ربــــط هــــذه النســــبة مــــع نســــبة تنفيــــذ أوامــــر الحــــبس البالغــــة 

نســـــبة الملفـــــات المعقـــــود بهـــــا تســـــوية منطقيـــــة ومعقولـــــة فـــــي الســـــياق الخـــــاص، فـــــي حـــــين أنهـــــا فـــــي 

تفيدات، مـــــــن قانونيـــــــة فـــــــي ســـــــبيل تحصـــــــيل أمـــــــوال الصـــــــندوق المصـــــــروفة للمســـــــ
أوامــــــر حــــــبس، اســــــتعالم عــــــن أمــــــالك منقولــــــة وغيــــــر منقولــــــة، تجديــــــد الملفــــــات والمتابعــــــة العامــــــة، 
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تطــــوير قـــوانين وأنـــظمة وٕاجـــــراءات تضمن اســــــترداد أموال الصــــــندوق

 .سويات مع المحكوم عليهماعتماد نظام خاص بالت

ـــــيهم، ووضـــــع شـــــروط وضـــــوابط للتســـــويات  ـــــم اعتمـــــاد نظـــــام خـــــاص بالتســـــويات مـــــع المحكـــــوم عل ت

ـــه تـــأثير علـــى التفـــاوض مـــع المكلفـــين بـــدفع النفقـــة، حيـــث كـــان عـــدد التســـويات التـــي تـــم  ممـــا كـــان ل

% 16 وهــــي تشــــكل مــــا نســــبته تســــوية 33 إبرامهــــا خــــالل العــــام

وٕاذا مــــا تــــم ربــــط هــــذه النســــبة مــــع نســــبة تنفيــــذ أوامــــر الحــــبس البالغــــة . ملــــف

نســـــبة الملفـــــات المعقـــــود بهـــــا تســـــوية منطقيـــــة ومعقولـــــة فـــــي الســـــياق الخـــــاص، فـــــي حـــــين أنهـــــا فـــــي 

  .السياق العام نسبة متدنية

قانونيـــــــة فـــــــي ســـــــبيل تحصـــــــيل أمـــــــوال الصـــــــندوق المصـــــــروفة للمســـــــ إجـــــــراءات
أوامــــــر حــــــبس، اســــــتعالم عــــــن أمــــــالك منقولــــــة وغيــــــر منقولــــــة، تجديــــــد الملفــــــات والمتابعــــــة العامــــــة، 

2014 2015 2016

487,100.20

  ₪356,998.13

  ₪466,097.25

عليھمالمحكوممنالتحصيل

تطــــوير قـــوانين وأنـــظمة وٕاجـــــراءات تضمن اســــــترداد أموال الصــــــندوق: ثانــــــياً 

اعتماد نظام خاص بالت •

ـــــيهم، ووضـــــع شـــــروط وضـــــوابط للتســـــويات  ـــــم اعتمـــــاد نظـــــام خـــــاص بالتســـــويات مـــــع المحكـــــوم عل ت

ـــه تـــأثير علـــى التفـــاوض مـــع المكلفـــين بـــدفع النفقـــة، حيـــث كـــان عـــدد التســـويات التـــي تـــم  ممـــا كـــان ل

إبرامهــــا خــــالل العــــام

ملــــف 534

نســـــبة الملفـــــات المعقـــــود بهـــــا تســـــوية منطقيـــــة ومعقولـــــة فـــــي الســـــياق الخـــــاص، فـــــي حـــــين أنهـــــا فـــــي 

السياق العام نسبة متدنية

إجـــــــراءاتاتخـــــــاذ  •
أوامــــــر حــــــبس، اســــــتعالم عــــــن أمــــــالك منقولــــــة وغيــــــر منقولــــــة، تجديــــــد الملفــــــات والمتابعــــــة العامــــــة، 
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 اإلجـــــراءاتالحـــــبس علـــــى  أوامـــــروفـــــي المجمـــــل تهـــــيمن  االســـــتعالم عـــــن األرصـــــدة النقديـــــة والحجـــــز
% 2.21أمــــــر حــــــبس و بحــــــق المحكــــــوم علــــــيهم وبنســــــبة وصــــــلت إلــــــى 307حيــــــث تــــــم استصــــــدار 

إجـــــراء وبنســـــبة وصـــــلت إلـــــى  664تجديـــــد الملفـــــات والمتابعـــــة العامـــــة حيـــــث بلغـــــت  إجـــــراءاتتلتهـــــا 
اســــــتعالم وبنســــــبة  299واالســــــتعالم عــــــن األرصــــــدة النقديــــــة والحجــــــز بعــــــدد وصــــــل إلــــــى % 26.8

ــــى  أمــــر  64ونالحــــظ أن هنــــاك تــــدني فــــي تنفيــــذ أوامــــر الحــــبس حيــــث نفــــذ فقــــط %  10وصــــلت إل
الجــــــــدول أدنــــــــاه يوضــــــــح أعــــــــداد ونســــــــب و %20.8حــــــــبس ونســــــــبتها مــــــــن أوامــــــــر الحــــــــبس الكليــــــــة 

 :اإلجراءات

 اإلجراءات القانونية المتخذة لغاية التحصيل): 8(جدول رقم 

النسبة إلى   نسبة المنفذ  المنفذ  العدد  البيان

  المجموع

%20.8 64 307  أوامر الحبس  %2.21 

100% 698 698  مثابره على أوامر الحبس  %24 

 19% 100% 553 553  بحث و تحري

استعالم عن أرصدة نقدية 

  وحجز

299 299 %100 %10 

 4% 100% 119 119  حلول في ملفات

 3.8% 100% 112 112  متابعة وتسويات وتحصيل

 1% 100% 27 27  تبيلغ بالنشر

 1.8% 100%  52 52  تجديد اجراءات 

 25% 100% 725 725  متابعه عامه 

 9% 91% 2649 2892  المجموع



31 

 

وعنـــــد تحليـــــل أوامـــــر الحـــــبس حســـــب المنـــــاطق نجـــــد أن هنالـــــك عمـــــل مكثـــــف فـــــي منطقـــــه الشـــــمال 

أوامــــر حــــبس فقــــط  64حــــبس نفــــذ منهــــا  أمــــر 307أوامــــر الحــــبس حيــــث بلــــغ العــــدد  إصــــدارعلــــى 

  :والجدول أدناه يوضح األعداد والنسب ألوامر الحبس الصادرة 20.8%بنسبة 

 درةتفاصيل حول أوامر الحبس الصا): 9(جدول رقم 
  المجموع  الجنوب  الشمال   الوسط  البيان

  307  47  118  142  وامر حبس صادرةأ

  64  7  25  32  وامر حبس منفذةأ

  243  40  93  110  وامر حبس غير منفذةأ

  %20.8  %15  %21  %22.5  لى الكليإنسبة المنفذ 

وجــــــدنا   وبــــــالنظر إلــــــى أســــــباب عــــــدم تنفيــــــذ أوامــــــر الحــــــبس فــــــي منطقــــــة الجنــــــوب والوســــــط و الشــــــمال      

أو /مجهولـــــــو محـــــــل اإلقامـــــــة % 32.8يحملـــــــون جنســـــــيات أخـــــــرى أو يقيمـــــــون خـــــــارج الـــــــوطن  و .% 21

، والجــــــدول 48أو متواجــــــد فــــــي أراضــــــي /يحملــــــون هويــــــة القــــــدس و%  18.4 االختصــــــاصخــــــارج منطقــــــة 

 أدناه يوضح 

  :أسباب عدم تنفيذ أوامر الحبس في منطقة الجنوب والوسط

 تنفيذ أوامر الحبسأسباب عدم ): 10(جدول رقم 

  النسبة  المجموع  الوسط  الشمال  الجنوب  البيان

أو يحمل /خارج البالد و

  جنسية أخرى

13 35 76 124 56%  

/ مجهول محل اإلقامة

خارج منطقة 

7  

15 

 

5 

 

27 

12%  
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   االختصاص

%3.6 8 4 1 3  في قطاع غزة  

 2.2% 5 3 2 0  المرض

 %2.7 6 2 2 2  السجن

و يحمل هوية مقدسية

  48أراضي 

8 26 17 12 %5.4 

%100 219 138 81   المجموع  

       
  

ملــــف موزعــــة بــــين منطقــــة  54ويجــــدر اإلشــــارة إلــــى أنــــه خــــالل هــــذا العــــام تــــم وقــــف الصــــرف لمــــا مجموعــــه 

ملفـــــات مـــــن منطقـــــة الجنـــــوب، و  10ملـــــف مـــــن منطقـــــة الوســـــط، و 13 بواقـــــعو الشـــــمال الوســـــط والجنـــــوب 

ــــاق لشــــروط االســــتفادة مــــن خــــدمات الصــــندوق، نتيجــــة حصــــول  31 ــــك لحــــدوث عــــدم انطب ــــي الشــــمال وذل ف

ـــــى الوضـــــع االجتمـــــاعي للمســـــتفيدة أو أبنائهـــــا مـــــن  ـــــرات عل ـــــال حضـــــانة أو تغيي طـــــالق أو مصـــــالحة أو انتق

أو التبليــــغ عــــن عقــــد قــــران إحــــدى بناتهــــا، وكانــــت  مــــن المدرســــةوفــــاة المحكــــوم عليــــه أو خــــروج أحــــد أبنائهــــا 

 :أنواع النفقة في الملفات الموقوفة موزعة حسب اآلتي

  

 الملفات الموقفة عن الصرف): 11(جدول رقم 

أجره   المنطقة/نواع النفقةأ

مسكن و 

  حضانة

  المجموع  زوجة  صغار
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  31  11  18  2  الشمال 

  13  5  8  0  الوسط

  10  6  4  0  الجنوب

  54  22  30  2  المجموع

  %100  %40.7  %55.5  3.7%  النسبة

  
 

 .التشبيك والتنسيق مع المؤسسات ذات العالقة •

تـــــم اعتمـــــاد آليـــــة التنســـــيق والتشـــــبيك مـــــع المجـــــالس البلديـــــة والقرويـــــة للحصـــــول علـــــى بيانـــــات عـــــن 

ـــــادل  ـــــى التشـــــبيك مـــــع المؤسســـــات ذات الصـــــلة بعمـــــل الصـــــندوق لتب ـــــيهم، باإلضـــــافة إل المحكـــــوم عل

المعلومـــــات لغـــــرض مالحقـــــة المحكـــــوم علـــــيهم الســــــترداد أمـــــوال الصـــــندوق، حيـــــث يـــــتم االســــــتعالم 

بشـــــــكل مباشـــــــر مـــــــع وزارة النقـــــــل والمواصـــــــالت، وزارة الداخليـــــــة، وزارة الخارجيـــــــة، الشـــــــرطة، اتحـــــــاد 

  .الغرف، وزارة االقتصاد، سلطة األراضي، سلطة النقد
  

  اســـــــــــــــــتدامة الصـــــــندوق :الغـــــــايــــة الـــرابـــــــعة

  إيرادات الصـــــندوق: أوالً 

مـــــــوارد الصـــــــندوق الماليـــــــة الرئيســـــــية وحســـــــب القـــــــانون المؤســـــــس هـــــــي مـــــــن رســـــــوم عقـــــــود الـــــــزواج وحجـــــــج 

شــــــيقل  2,213,426ســــــاهمت   2015شــــــيقل و فــــــي ســــــنة  6,008,338الطــــــالق والتــــــي ســــــاهمت بمبلــــــغ 

شــــــــــــيقل فــــــــــــي حــــــــــــين رفــــــــــــدت الصــــــــــــندوق بمبلــــــــــــغ  1,063,146ســــــــــــاهمت بمبلــــــــــــغ  2014وفــــــــــــي ســــــــــــنة 

مقارنــــــة مـــــــع  2012شــــــيقل فـــــــي ســــــنة  942,184انــــــت والتـــــــي ك  2013شــــــيقل فــــــي ســــــنة  1,001,410

وهــــــذه المبــــــالغ  2010شــــــيقل فــــــي ســــــنة  863646و بمبلــــــغ  2011شــــــيقل خــــــالل ســــــنة  896198مبلــــــغ 



34 

 

محكمـــــة شـــــرعية تعمـــــل فـــــي الضـــــفة الفلســـــطينية وقـــــد حـــــدث بهـــــا قفـــــزة خـــــالل العـــــام  24تـــــم اســـــتالمها مـــــن 

ــــانون وزيــــادة المــــوا رد الماليــــة للصــــندوق والمنحنــــى أدنــــاه بســــبب التعــــديل الــــذي جــــرى عليهــــا بعــــد تعــــديل الق

 .يوضح االتجاه العام إليراد رسوم الزواج وحجج الطالق

  
كـــــل ســـــنة بـــــالقيم الماليـــــة المطلقـــــة  ويليـــــه جـــــدول يبـــــين الزيـــــادة الســـــنوية فـــــي  إيـــــراداتالشـــــكل أدنـــــاه يوضـــــح 

ــــه جــــدول تفصــــيلي بمشــــاركة كــــل ــــة بالســــنة التــــي تســــبقها ويلي ــــرادات المحــــاكم الســــنوية مقارن محكمــــة مــــن  إي

 .الصندوق إيراداتالمحاكم الشرعية في 
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  مقارنة إيـرادات المحـاكــم الســـنوية): 12(جدول رقم 

نسبة الزيادة مقارنة بالسنة   اإليراد  السنة

  السابقة
2005  263,857   -------  
2006  616,194  233.53%  
2007  720,033  116.85%  
2008  738,556  102.57%  
2009  801,482  108.52%  
2010  863,646  107.75%  
2011  896,198  103.77%  
2012  942,359  105.13%  
2013  1,001,410  107%  
2014  1,063,146  107%  
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2015  2,213,426  209%  
2016  6,008,338  271.44%  

  :والشكل أدناه يوضح اتجاه منحنى إجمالي اإليرادات

  

  :االيراداتالجدول أدناه يوضح مساهمة كل نوع من أنواع 

  مقارنة أنــواع اإليرادات مع اإليرادات الكلية): 13(جدول رقم 

  النسبة الى االيراد الكلي  االيراد  السنة

  %81  6,008,338  ايراد المحاكم

  %5  337,844.37  الغرامات

  %1  55,295.33  االستثمار

  %001  2,000  ايراد حملة التكافل

1867501.41

1957143.97
1267733.8

2491379.93

7,390,457.36
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  %5  383,421.52  تبرعات المشاريع

  %7  558,700  طوابعايراد 

  %1  44,858.14  اخرى

  7,390,457.36  100%  

أمــــــا مــــــا يتعلــــــق بــــــإيراد االســــــتثمار فقــــــد تــــــم تجديــــــد اتفاقيــــــة االســــــتثمار مــــــع الهيئــــــة العامــــــة للبتــــــرول بمبلــــــغ 

ـــــل نســـــبة مرابحـــــة  1,500,000 ـــــد تـــــم % 6شـــــيقل مقاب ـــــة، وق ـــــه مضـــــمون مـــــن وزارة المالي ســـــنويًا، حيـــــث أن

  .2016من العام  9خالل شهر  إعادة تجديده بذات المبلغ

   :االستثمار إيرادوالمنحنى أدناه يوضح اتجاه 

  :والشكل التالي يوضح اإليراد السنوي الخاص باالستثمار مقارنة بالسنوات السابقة
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  :والشكل التالي يوضح مساهمة كل نوع من ايرادات الصندوق

  

 وزيـــــادتـــــهاتنويع مصـــــادر الـــدخـــل : ثانيــــاً 

زيـــادة مـــوارد الصـــندوق باستصـــدار قـــرار بقـــانون مـــن الجهـــة المختصـــة لتعـــديل القـــانون مـــن خـــالل  •

 :ما يلي

بجلســــــة مجلـــــس الــــــوزراء يـــــوم الثالثــــــاء  ،)6(إقـــــرار التعــــــديل المطلــــــوب لقـــــانون صــــــندوق النفقــــــة رقـــــم 

فخامــــــة الــــــرئيس محمــــــود عبــــــاس  إلــــــىنســــــب  مجلــــــس الــــــوزراء التعــــــديل المقتــــــرح  14/07/2015الموافــــــق 

ـــــوم األحـــــد الموافـــــق  ـــــك ي ـــــم نشـــــره فـــــي الوقـــــائع . 02/08/2015ليـــــتم إلقـــــراره حســـــب األصـــــول، وكـــــان ذل وت

، والتـــــي 9. ، ص114: الجريـــــدة الرســـــمية التـــــي تصـــــدر عـــــن ديـــــوان الفتـــــوى والتشـــــريع، العـــــدد/ الفلســـــطينية
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ن تعــــــديل قــــــانون صــــــندوق ، بشــــــأ2015لســــــنة ) 12(قــــــرار بقــــــانون رقــــــم : 31/08/2015صــــــدرت بتــــــاريخ 

  .2005لسنة ) 6(النفقة رقم 

تــــم جبايــــة الرســــوم المتعلقــــة برســــوم عقــــود الــــزواج  األولــــىالمرحلــــة : تــــم تنفيــــذ القــــرار بقــــانون علــــى مــــرحلتين 

جبايــــة رســـــوم علـــــى طوابــــع شـــــهادات المـــــيالد : المرحلـــــة الثانيـــــة .1/10/2015وحجــــج الطـــــالق مـــــن تــــاريخ 

  1/9/2016.وكان ذلك في تاريخ 

 :ود خطة جلب تمويل واضحةوج •

مشـــــروع سواســـــية لـــــدعم نشـــــاطات الصـــــندوق / تـــــم التواصـــــل مـــــع صـــــندوق األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي •

 .  و الحصول على الموافقة على مشروع لدعم نشاطات الصندوق لمده عام

و   This Week In Palestineبمقـــال حـــول الصـــندوق للنشـــر فـــي مجلـــه هسواســـيتزويـــد  •

العديـــــد مـــــن المؤسســــات التـــــي يـــــدعمها  كمــــا و  تـــــم اختيـــــار الصــــندوق مـــــن بــــين. فلســــطين الشـــــباب

 .بالمقالة للمساهمة المشروع ألهميتها

التــــــي وعــــــدت الصــــــندوق بالــــــدعم  NCAالمتابعــــــة مــــــع عــــــده جهــــــات لجلــــــب التمويــــــل مــــــن أهمهــــــا   •

 .عند توفر المشاريع 

يهـــــدف للمســـــاواة بـــــين الجنســـــين مـــــن خـــــالل مســـــابقة منـــــارة مشـــــروعا إقليميـــــا (المنـــــارة  التقـــــدم لجـــــائزة •

ـــــان ـــــي األردن واألراضـــــي الفلســـــطينية ولبن ـــــة ف ـــــادرات المحلي تهـــــدف المســـــابقة لعـــــرض قصـــــص . للمب

 ).نجاح في ثالثة مجاالت مختلفة تتعلق بالمساواة بين الجنسين

   .تقديم مشروع لصندوق األمم المتحدة للديمقراطية •
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  تتـــجاوب مع االســـــــــتـراتيــجيــاتهيـــكليــــة : ثالثــــاً 

هيكليـــــــة الصـــــــندوق تتناســـــــب مـــــــع اســـــــتراتيجيات ونشـــــــاطات الصـــــــندوق، فالوحـــــــدات المختلفـــــــة تعمـــــــل وفـــــــق 

والمســـــــؤوليات . صـــــــالحيتها وبتنســـــــيق عـــــــاٍل، كمـــــــا ويوجـــــــد وصـــــــف وظيفـــــــي لجميـــــــع المـــــــوظفين والوحـــــــدات

دليـــــــل السياســـــــات واإلجـــــــراءات والصـــــــالحيات لكـــــــل مســـــــتوى وموقـــــــع وظيفـــــــي واضـــــــح ومحـــــــدد بنـــــــاًء علـــــــى 

  .اإلدارية

وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن ذلــــــــك ولمقتضــــــــيات مصــــــــلحة العمــــــــل ولضــــــــمان تنفيــــــــذ أهــــــــداف وغايــــــــات الصــــــــندوق 

ـــــــــة عـــــــــدد مـــــــــوظفي اإلســـــــــتراتيجية ات الصـــــــــندوق، يـــــــــتم تكليـــــــــف المـــــــــوظفين بإتمـــــــــام مهـــــــــام /والعمليـــــــــة ولقل

ع التنســــــيق ن خاصــــــة فــــــي موضــــــو  /ومســــــؤوليات الوحــــــدات األخــــــرى، ممــــــا يشــــــكل عــــــبء إضــــــافي علــــــيهم

  .والمتابعة مع الجهات المختلفة

  ات الصندوق/التواصل بين موظفي

 .من خالل اجتماعات دورية للطاقم •

 .من خالل التواصل اليومي عبر البريد االلكتروني الخاص بالمؤسسة •

  .إصدار التعميمات والتوجيهات اإلدارية •
  

  تطوير أنظمة معلومات للتوثيق واألرشفة

الل نظـــــام أرشـــــفة يـــــدوي ومحوســـــب، بحيـــــث يـــــتم االحتفـــــاظ بنســـــخة عـــــن يــــتم تنظـــــيم العمـــــل مـــــن خـــــ •

 Excel، وكـــذلك إدخـــال بيانـــات كـــل مراســـلة علـــى soft copy & hard copyالمراســـالت 

sheet )حيــــــث يــــــتم ) رقــــــم الكتــــــاب، الشــــــخص المرســــــل لــــــه، المكــــــان، موضــــــوع الكتــــــاب، وتاريخــــــه

ــــدينا نســــخة إلكترونيــــة عــــن  تخــــزين كــــل المراســــالت موقعــــة ومختومــــة مــــن خــــالل الســــكانر لتكــــون ل
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جميــــــع المراســــــالت، وذلــــــك لتســــــهيل عمليــــــة الحصــــــول علــــــى المراســــــلة وتصــــــديًا الحتماليــــــة حــــــدوث 

 .أي تلف في الملف الورقي

  :فــاريــــالمصـندوق النـــفـقة و صـــــ

شــــــــيقل ومــــــــا مجموعــــــــة  1,787,837.74بلغــــــــت إجمــــــــالي مصــــــــاريف الصــــــــندوق خــــــــالل الســــــــنة الحاليــــــــة 
 1,064,506مــــــا مجموعــــــه  2014فــــــي حــــــين كانــــــت فــــــي ســــــنة 2015شــــــيقل فــــــي ســــــنة  894,616.41

 1,009,210بلغــــــت  2012وفــــــي ســــــنة   2013شــــــيقل لســــــنة  1,634,144شــــــيقل مقابــــــل مــــــا مجموعــــــه 
شــــــيقل تقريبــــــا قياســـــــا  609000حيـــــــث بلغــــــت مــــــا مجموعــــــة  2011يقل مقارنــــــة مــــــع مصــــــاريف ســــــنة شــــــ

وبلــــــغ االنحــــــراف  2009شــــــيقل تقريبــــــًا فــــــي ســــــنة  272000 و 2010شــــــيقل تقريبــــــا فــــــي ســــــنة  466000
الفعلــــــي اقــــــل مــــــن (شــــــيقل انحــــــراف مفضــــــل  547,842.26 فــــــي المصــــــاريف عــــــن المتوقــــــع مــــــا مجموعــــــه

أســــــباب االنحــــــراف نجــــــد أن هنــــــاك مصــــــاريف لــــــم تســــــتحق مثــــــل مصــــــاريف ، وفــــــي البحــــــث عــــــن )المتوقــــــع
التأمينـــــــــات، أو كانـــــــــت أقـــــــــل مـــــــــن المتوقـــــــــع مثـــــــــل الرواتـــــــــب والميـــــــــاه والكهربـــــــــاء واالتصـــــــــاالت واالنترنـــــــــت 

ـــــر الســـــنة قياســـــا بســـــنة  ـــــي وف ـــــاك ارتفـــــاع ف ـــــديون المعدومـــــة، وبشـــــكل عـــــام هن وشـــــكل  2015ومصـــــاريف ال
  .يوضح مصروف الرواتب مصروف الرواتب أهم مصروف والشكل أدناه
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مـــــن الواضـــــح ومـــــن خـــــالل المعطيـــــات أن هنـــــاك زيـــــادة واضـــــحة فـــــي المصـــــاريف، والمنحنـــــى أدنـــــاه يوضـــــح 
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  :والشكل أدناه يوضح المقارنة ما بين مصروف الرواتب الفعلي والمتوقع

  :االتجاه العام للمصاريف

مـــــن الواضـــــح ومـــــن خـــــالل المعطيـــــات أن هنـــــاك زيـــــادة واضـــــحة فـــــي المصـــــاريف، والمنحنـــــى أدنـــــاه يوضـــــح 
  :االتجاه العام للمصاريف

2014 2015 2016

433,711.00
410,808.00

1,058,722.58

497460
477600

520800

895392

1064506.19

894616.41

2014 2015

الكليةالمصاريف

والشكل أدناه يوضح المقارنة ما بين مصروف الرواتب الفعلي والمتوقع

االتجاه العام للمصاريف

مـــــن الواضـــــح ومـــــن خـــــالل المعطيـــــات أن هنـــــاك زيـــــادة واضـــــحة فـــــي المصـــــاريف، والمنحنـــــى أدنـــــاه يوضـــــح 
االتجاه العام للمصاريف

895392

فعلي

مقدر

1787837.74

2016
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بلـــــغ ) زيـــــادة عـــــن المتوقـــــع(والفعلـــــي نجـــــد هنـــــاك انحـــــراف ســـــلبي  وٕاذا مـــــا تمـــــت المقارنـــــة مـــــا بـــــين التخطـــــيط

  :شيقل وهذا نجم عن اآلتي 436,012.09

وهــــــي حســــــب ) أقــــــل مــــــن المتوقــــــع(انحــــــراف ســــــلبي  1,010,058.39االنحــــــراف فــــــي اإليــــــرادات بلــــــغ : أوالً 

  :ما هو موضح أدناه

 .شيقل 964,435زيادة ايرادات المحاكم بمبلغ  .1

 .شيقل 194,894.71لغ انخفاض ايراد الغرامات بمب .2

 .شيقل 88,882انخفاض في ايراد االستثمار بمبلغ  .3

 .شيقل 400,000انخفاض ايراد التبرعات من السلطة الفلسطينية بمبلغ  .4

 شيقل 1,396,910انخفاض في ايراد شهادات الميالد بمبلغ  .5

) الفعلـــــي اقـــــل مـــــن المتوقـــــع(االنحـــــراف فـــــي المصـــــاريف كانـــــت الخالصـــــة منـــــه هـــــوانحراف ايجـــــابي  .6

 .شيقل 1,446,070.48بمبلغ 

    
  :قائمة الدخل المقارنة المدرجة الحقًا تبين كافة التفاصيل
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 2016-11-30المقارنة لغاية  2016قائمة دخل صندوق النفقة الفلسطيني لسنة 

 2014فعلي 2014موازنة  االنحراف 2015فعلي 2015موازنة  االنحراف 2016فعلي  2016موازنة    االيرادات
االنحراف عن 

 الموازنة

 ايرادات المحاكم الشرعية 1.1
 ₪

4,630,000.00 
 ₪

5,594,435.00  ₪964,435.00 1000000 2,213,426.00 1,213,426.00 
 ₪

948,000.00 
 ₪

1,063,146.00 
 ₪

115,146.00 

1.2 
ايرادات منح من السلطة 

 0 5000000 295,616.96₪ - 104,383.04₪  400,000.00₪  الفلسطينية و ممولين
-

5,000,000.00      ₪0.00 

 45,453.54₪  45,453.54₪  0.00₪  65,457.70 65,457.70 0 88,881.99₪ - 26,446.01₪  115,328.00₪  ايراد ارباح االستثمار 1.3

 21,079.60₪  21,079.60₪  0.00₪  143,700.00- 300.00 144000 10.27₪  10.27₪  0.00₪  تبرعات عامة 1.4

 42,636.06₪  42,636.06₪    42,636.06 42,636.06 0 0.00₪  0.00₪  0.00₪  ايراد تبرعات عينية 1.5

 55,946.56₪  55,946.56₪  0.00₪  32,249.14- 105,750.86 138000 194,894.71₪ - 285,105.29₪  480,000.00₪  ايراد غرامات  1.6

 39,163.57₪  39,163.57₪    63,792.04 63,792.04 0 1,800.00₪  1,800.00₪  0.00₪  ايراد حملة التكافل 1.7

1.8 
شهادات /ايرادات اخرى

 الميالد
 ₪

1,800,000.00  ₪403,090.00 
- ₪

1,396,910.00 0 17.27 17.27    ₪308.47  ₪308.47 

 مجموع االيرادات  
 ₪

7,425,328.00 
 ₪

6,415,269.61 

- ₪

1,010,058.39 
 ₪

6,282,000.00 
 ₪

2,491,379.93 

- ₪

3,790,620.07 
 ₪

948,000.00 
 ₪

1,267,733.80 
 ₪

319,733.80 

                      

                     المصاريف

 الرواتب 2.01
 ₪

1,063,872.00 
 ₪

1,058,722.58 - ₪5,149.42 520800 452,077.00 -68,723.00 
 ₪

477,600.00  ₪463,954.00 
- ₪

13,646.00 

 20.94 53,930.94 53910 3,999.83₪ - 49,945.17₪  53,945.00₪  اجرة المقر 2.02
 ₪

56,000.00  ₪48,107.64 - ₪7,892.36 

 505.52₪ - 6,694.48₪  7,200.00₪  8,176.84- 3,823.16 12000 26,837.00₪  35,837.00₪  9,000.00₪  كهرباء و ماء 2.03

2.04 
تلفون و جوال و انتر نت 

 4,557.76- 19,442.24 24000 12,424.37₪ - 17,472.43₪  29,896.80₪  وصفحة الكترونية
 ₪

27,600.00  ₪23,172.70 - ₪4,427.30 
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 2,645.90- 2,154.10 4800 37,734.48₪ - 5,765.52₪  43,500.00₪  قرطاسية ومطبوعات 2.05
 ₪

22,400.00  ₪29,496.28  ₪7,096.28 

 2,895.00₪  4,095.00₪  1,200.00₪  787.50 1,987.50 1200 2,080.00₪ - 2,120.00₪  4,200.00₪  ضيافة 2.06

 353.00- 14,047.00 14400 65,653.00₪ - 20,891.00₪  86,544.00₪  مواصالت  2.07
 ₪

37,200.00  ₪36,403.00 - ₪797.00 

 1.00₪ - 599.00₪  600.00₪  94.00 1,294.00 1200 1,632.00₪  2,832.00₪  1,200.00₪  تنظيف 2.08

 2,045.68₪  9,045.68₪  7,000.00₪  1,359.60 9,059.60 7700 13,650.00₪ -   13,650.00₪  تدقيق حسابات 2.09

 2,191.73₪ - 2,008.27₪  4,200.00₪  1,669.80- 2,330.20 4000 353.66₪  4,553.66₪  4,200.00₪  عموالت بنكية 2.10

 0.00₪      0.00     0.00₪      اجور مدربين 2.11

 0.00₪      0.00     0.00₪      اجرة قاعات 2.12

 3,861.10- 39,538.90 43400 214,000.00₪ -   214,000.00₪  نهاية خدمة 2.13
 ₪

39,800.00  ₪48,389.92  ₪8,589.92 

 1,069.23₪  6,069.23₪  5,000.00₪  1,808.53 7,808.53 6000 1,594.63₪  7,024.63₪  5,430.00₪  مصروف صيانة اجهزة 2.14

2.15 
مصروف استهالك 

 2,856.60- 60,143.40 63000 3,999.63₪ - 56,000.37₪  60,000.00₪  موجودات ثابتة
 ₪

48,000.00  ₪62,909.31  ₪14,909.31 

 224,805.14- 175,194.86 400000 800,000.00₪ -   800,000.00₪  مصروف ديون معدومة 2.16
 ₪

130,000.00  ₪257,176.54 
 ₪

127,176.54 

 3,636.68- 22,563.32 26200 36,115.00₪ - 7,885.00₪  44,000.00₪  مصروف صيانة وترميم 2.17
 ₪

64,288.00  ₪61,108.20 - ₪3,179.80 

2.18 
مصروف صحف 

 2,473.00₪ - 1,127.00₪  3,600.00₪  51.00 1,251.00 1200 1,540.00₪  3,340.00₪  1,800.00₪  واعالنات

2.19 
مصروف خدمات و 

 25,481.00₪  25,481.00₪    23,323.00 23,323.00   9,032.00₪  9,032.00₪    قانونية/استشارات

2.20 
مصروف اشتراك برنامج 

 153.68₪ - 4,846.32₪  5,000.00₪  82.84 5,352.84 5270 438.50₪ - 4,900.50₪  5,339.00₪  محاسبي

 0.00₪      0.00     0.00₪      بناء انظمة ودراسات 2.21

 2,400.00₪ -   2,400.00₪  600.00- 0 600 1,110.00₪ - 90.00₪  1,200.00₪ مصروف تصوير ملفات  2.22
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 في المحاكم

 29,037.38₪ -   1,505.18- 1,505.18-   914.31₪  914.31₪    مصروف فرق عملة 2.23
- ₪

29,037.38 

2.24 
تامين اصابات عمال و 

 1,000.00₪ -   1,000.00₪  2,000.00- 0 2000 5,000.00₪ -   5,000.00₪  حوادث

 0.00₪      0.00     0.00₪      حمالت و اعالنات 2.25

 26,000.00- 0 26000 21,600.00₪ -   21,600.00₪  تامين صحي 2.26
 ₪

16,200.00   
- ₪

16,200.00 

 0.00₪      0.00     0.00₪      خدمات مساندة 2.27

2.28 
اجهزة حاسوب وتخطيط 

 0.00₪      0.00     82,680.00₪ -   82,680.00₪  استراتيجي

2.29 

مؤتمرات و مصاريف 
ادارية على المشاريع و 

 12,000.00- 0 12000 125,514.00₪ - 230.00₪  125,744.00₪  متفرقات
 ₪

10,000.00  ₪1,260.00 - ₪8,740.00 

2.30 
مصاريف اشتراك و 

 0.00₪      0.00     0.00₪      ترخيص ورسوم

 0.00₪      0.00     0.00₪      سفر 2.31

2.32 
مصروف استئجار 

 800.00₪  1,600.00₪  800.00₪  800.00- 800.00 1600 0.00₪  800.00₪  800.00₪  معدات مكتبية

2.33 
تدريب و بناء 

 0.00₪      0.00     56,825.85₪ - 9,474.15₪  66,300.00₪  تدريب واستشارات/كادر

 مجموع المصاريف  
 ₪

2,743,900.80 
 ₪

1,297,830.32 

- ₪

1,446,070.48 
 ₪

1,231,280.00 
 ₪

894,616.41 

- ₪

336,663.59 
 ₪

967,088.00 
 ₪

1,064,506.19 
 ₪

97,418.19 

                      

 عجز الفترة/فائض  
 ₪

4,681,427.20 
 ₪

5,117,439.29  ₪436,012.09 
 ₪

5,050,720.00 
 ₪

1,596,763.52 

- ₪

3,453,956.48 

- ₪

19,088.00 
 ₪

203,227.61 
 ₪

222,315.61 
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  :الصندوق واألرصدة النقدية

مـــــن خـــــالل مراجعـــــة األرصـــــدة النقديـــــة نالحـــــظ أن هنـــــاك ارتفـــــاع  فـــــي األرصـــــدة النقديـــــة حيـــــث بلـــــغ رصـــــيد 

شــــــيقل فــــــي  1,136,848.68 شــــــيقل فــــــي حــــــين كــــــان 3,754,415.71النقــــــد مــــــع نهايــــــة العــــــام الحــــــالي 

، حيـــــــــــــث كـــــــــــــان الرصـــــــــــــيد 2014ســـــــــــــنة فـــــــــــــي  شـــــــــــــيقل 748,044.43مقارنـــــــــــــة بمبلـــــــــــــغ  2015عـــــــــــــام 

شـــــــيقل والمنحـــــــى أدنـــــــاه يوضـــــــح اتجـــــــاه االحتفـــــــاظ بأرصـــــــدة نقديـــــــة مـــــــع األخـــــــذ بعـــــــين  2,450,172.82

االعتبــــار أن هنــــاك إعــــادة توجيــــه لألرصــــدة النقديــــة حيــــث تــــم االحتفــــاظ بهــــا فــــي الحســــاب البنكــــي الخــــاص 

هــــــذه األرصــــــدة  تــــــم اســــــتثمار 2014و 2011و 2010وفــــــي ســــــنوات  2012بالصــــــندوق فــــــي نهايــــــة ســــــنة 

 .النقدية كما ذكر سابقًا في التقرير عند الحديث عن االستثمار
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  :الصندوق والموجودات الثابتة

بشـــــكل عـــــام هنـــــاك ثبـــــات فـــــي الموجـــــودات الثابتـــــة حيـــــث بلغـــــت صـــــافي األصـــــول الثابتـــــة فـــــي نهايـــــة العـــــام 

مـــــــــع شـــــــــيقل مقارنـــــــــة  224,653.32مـــــــــا مجموعـــــــــه  2015شـــــــــيقل وكانـــــــــت فـــــــــي ســـــــــنة  434,925.97

   2013شيقل في سنة  337,485.32و 2014شيقل نهاية عام  284,817.38

 :الشكل أدناه يوضح اتجاه قيمة األصول الثابتة في الصندوق

 

  
 

شـــــكل أدنـــــاه يوضـــــح االتجـــــاه العـــــام والجانـــــب اآلخـــــر المـــــرتبط باألصـــــول الثابتـــــة هـــــو مجمـــــوع االســـــتهالك وال

  :له
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  :مجموع موجودات الصندوق

شـــــــيقل  13,514,739.42 موجــــــودات الصـــــــندوق فــــــي نهايـــــــة العــــــام مـــــــا مجموعــــــه وبلغــــــت صــــــافي قيمـــــــة

 :والمنحنى أدناه يوضح االتجاه العام لصافي قيمة موجودات الصندوق
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  :الذمم الدائنة

ـــــــالغ عاليـــــــة، حيـــــــث أن السياســـــــة  بشـــــــكل عـــــــام الصـــــــندوق ال يوجـــــــد عليـــــــه التزامـــــــات وديـــــــون مســـــــتحقة بمب

ولكــــــــن فــــــــي حــــــــال اعتبــــــــار المبــــــــالغ المســــــــتحقة . بأســــــــرع وقــــــــتالمتبعـــــــة تقــــــــوم علــــــــى تســــــــديد المصــــــــاريف 

شـــــيقل، وهـــــي  4,500,000للمســـــتفيدات وغيـــــر المصـــــروفة ديـــــون، فيكـــــون الصـــــندوق مـــــدين بمبلـــــغ يقـــــارب 

  .شهر 17بما مجموعه  2016وسنة  2015عبارة عن مستحقات من سنة 

  :عجز الفترة/وفر

ـــــى  2015ارنـــــة مـــــع ســـــنة مق% 379شـــــيقل، وبزيـــــادة بلغـــــت نســـــبتها  5,117,439.29بلـــــغ وفـــــر ، والمنحن

 :أدناه يوضح اتجاه الزيادة في الوفر السنوي
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  والمقارنــة 31/12/2016الميــزانيــــة العـــموميــة لصندوق النفقة كما هي بتاريخ ): 15(جدول رقم 

 و المقارنة 2016-11-30الميزانية العمومية لصندوق النفقة كما هي بتاريخ 

            

 2014 2015 2016   الموجودات 1

 الموجودات المتداولة 1.1  

 3,778.00₪  2,924.99 7,980.00 نقد في الصندوق 1.1.1  

 1,133,923.69 3,746,435.71 نقد في البنوك 1.1.2  
 ₪

2,261,298.92 

 6,276,605.15 9,211,700.99 ذمم المستفيدات 1.1.3  
 ₪

4,651,838.38 

 397,994.74₪ - 646,745.78- 821,940.64- ديون مشكوك فيهامخصص  1.1.4  

 85,644.45₪  6,623.55 4,985.91 مصاريف مدفوعة مقدم 1.1.5  

 0.00₪      ايرادات مستحقة 1.1.6  

      

 مجموع الموجودات المتداولة    
 ₪

12,149,161.97 
 ₪

6,773,331.60 
 ₪

6,604,565.01 

      

 460,956.53 463,082.81 734,463.92 الموجودات الثابتة 1.2  

 120,484.88- 238,429.49- 299,537.95- استهالك متراكم 1.3  

      

 340,471.65₪  224,653.32₪  434,925.97₪  صافي الموجودات الثابتة    

      

 0     موجودات اخرى 1.4  

 0 1,500,000.00 1,500,000.00 للبترولاستثمار مع الهيئة العامة     

 1,500,000.00₪  مجموع الموجودات االخرى    
 ₪

1,500,000.00  ₪0.00 

      

 مجموع الموجودات    
 ₪

14,084,087.94 
 ₪

8,497,984.92 
 ₪

6,945,036.66 
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2 
صافي االصول و 

         االلتزامات

 التزامات متداولة 2.1  

 52,267.54 61,538.24 130,139.99 ذمم دائنة 2.1.1  

 25,597.60 6,150.55 11,425.08 شيكات صادرة لم تصرف 2.1.2  

  2.1.3 
مصاريف / ايرادات مستلمة مقدم

 135,459.00 92,822.94 50,186.88 مستحقة

 1,284.00 7,905.70 3,930.72 التزامات اخرى 2.1.4  

 214,608.14₪  168,417.43₪  195,682.67₪  المتداولةمجموع االلتزامات     

      

       التزامات طويلة االجل 2.2  

     152,617.50 صندوق التوفير    

 133,119.53 181,509.45 221,048.35 مخصص نهاية خدمة    

 133,119.53₪  181,509.45₪  373,665.85₪  مجموع االلتزامات طويلة االجل    

      

       صافي االصول 2.3  

 322,663.12 1,347,521.45 5,117,439.29 عجز الفترة/فائض 2.3.1  

 6,274,645.87 6,800,536.59 8,397,300.13 رصيد مدور 2.3.2  

 مجموع صافي االصول    
 ₪

13,514,739.42 
 ₪

8,148,058.04 
 ₪

6,597,308.99 

      

 صافي االصولمجموع االلتزامات و     
 ₪

14,084,087.94 
 ₪

8,497,984.92 
 ₪

6,945,036.66 
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  : التوصيات

ـــــد لخمســـــة ســـــنوات بحيـــــث يصـــــرف  .1 ـــــى مراحـــــل تمت صـــــرف مســـــتحقات المســـــتفيدين والمســـــتفيدات عل

ــــون شــــيقل وذلــــك لضــــمان عــــدم وقــــوع  كــــل ســــنة عــــن أربعــــة أشــــهر وبمبلــــغ يصــــل إلــــى حــــوالي الملي

الصــــندوق فــــي أزمــــة ســــيولة حيــــث ســــيتم صــــرف الحوالــــة الشــــهرية بشــــكل منــــتظم وكــــل ثالثــــة أشــــهر 

   .يصرف حوالة من المستحقات المتأخرة

  . دراسة تقصي احتياج للكادر وتنمية قدراته .2

  .تفعيل الشراكة وشبكات التحويل لتوسيع نطاق سلة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة .3

 .تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العالقة باسترداد أموال الصندوق لرفع نسبة االسترداد .4

 

 

 


