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  الفھــــــرس

  
    

 صفحة قائمةال  

  3-1    مدقق الحسابات المستقلتقریر  

 4  "أ"   2017كانون االول  31المركز المالي كما في  قائمة  

 كانون األول  31 فياألنشطة والتغیر في صافي األصول للسنة المالیة المنتھیة  قائمة

2017   

  "ب"

5  

 6  "ج"   2017كانون األول  31ة للسنة المالیة المنتھیة في التدفقات النقدی قائمة  

 13-7    المالیة قوائمحول ال إیضاحات  
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  تقریر مدقق الحسابات المستقل

  
  السادة/ رئیس وأعضاء الصندوق المحترمین

  صندوق النفقة الفلسطیني 
  فلسطین –رام هللا 

  
  تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 

 
  الرأي 
) 13) إلى رقم (4المبینة في الصفحات من رقم ( صندوق النفقة الفلسطیني دقیق القوائم المالیة لقمنا بت

األنشطة والتغیر في صافي قائمة و، 2017كانون األول  31والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 
مالیة بما في ذلك السیاسات بذلك التاریخ، ومن اإلیضاحات حول القوائم ال األصول وقائمة التدفقات النقدیة

  المحاسبیة الھامة.
 

صندوق النفقة برأینا، أن القوائم المالیة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي ل
وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً  2017كانون األول  31في  كما الفلسطیني

  الدولیة للتقاریر المالیة. للمعاییر
  

  أساس الرأي
ً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة أشمل  لقد قمنا بالتدقیق وفقا
ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر. نحن مستقلون عن 

السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس المھنة، وھو ما یتفق مع  الصندوق وفقاً لمدونة قواعد
مدونة السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي الحسابات القانونیین الفلسطینیة، 

ً إلى جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة في فلسطین، وقد وف ینا مسئولیاتنا جنبا
التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً  بیاناتاألخالقیة وفقاً لھذه المتطلبات. نعتقد أن 

  لرأینا حول التدقیق.
  

  التدقیق الرئیسیة أمور
یقنا للقوائم التي بحسب حكمنا المھني كانت األكثر أھمیة بالنسبة لتدق مورالتدقیق الرئیسیة ھي تلك األ أمور

في سیاق تدقیقنا للقوائم المالیة ككل وفي تكوین رأینا حول  مورھذه األ المالیة للسنة الحالیة. لقد تم معالجة
 . مورتلك القوائم المالیة، وإننا ال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه األ
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  التدقیق الرئیسیة المتعلقة بتدقیق القوائم المالیة:  أمورفیما یلي 
 كیفیة تناول أمور التدقیق الرئیسیة خالل عملیة التدقیق تدقیق الرئیسیة ال أمور

  كفایة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
 13,766,980( %63ما نسبتھ  الذممتمثل قیمة 

كما  الصندوق) من إجمالي موجودات جدید شیقل
. ھناك خطر یتعلق 2017كانون األول  31في 

عدم تكوین مع  الذممباحتمال تدني قیمة 
ً للمعاییر الدولیة  مخصصات تدني معقولة وفقا
إلعداد التقاریر المالیة مع األخذ بعین االعتبار 
االفتراضات واألحكام التي تم اتخاذھا من قبل 
اإلدارة لذلك ومن المحتمل أن تكون القیمة 

أعلى من القیمة المقدرة القابلة  للذممالدفتریة 
) یعرض كافة 4لالسترداد. إن اإلیضاح رقم (

 التفاصیل حول المخصصات.

لقد قمنا بتقییم واختبار مدى كفاءة وتصمیم وإجراءات 
باإلضافة إلى تقییم واختیار بیانات  بالذممالرقابة المتعلقة 

  .تدني القیمة واالحتسابات الخاصة بھا
كما قمنا بالتحقق فیما إذا  الذمملقد قمنا باختبار عینة من 
 الذممة على وجود تدني قیمة كان ھناك أدلة موضوعی

ً للمعاییر  وتقییم مدى معقولیة مخصص التدني وفقا
وذلك بأخذ مخصص  الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

على الدیون التي تزید عمرھا عن سنتین وقد بلغ  20%
كانون األول  31شیقل جدید كما في  1,152,353

ویتضمن ھذا مراعاة مؤشرات التعثر  ،2017
المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  علیھا فيالمنصوص 

  المالیة.
لقد قمنا بتقییم فیما إذا كانت اإلیضاحات ذات الصلة 
ً لمتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  كافیة وفقا

 المالیة.
  

  مسئولیات اإلدارة عن القوائم المالیة
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا  بصورة عادلة وفقا

المالیة، وتشمل ھذه المسئولیة االحتفاظ بالرقابة الداخلیة التي تجدھا اإلدارة ضروریة لتمكنھا من إعداد 
  القوائم المالیة بصورة عادلة خالیة من أخطاء جوھریة سواء كانت ناشئة من احتیال أو عن خطأ.

فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة الصندوق على االستمرار، واإلفصاح حیثما كان في إعداد القوائم المالیة، 
أساس مبدأ االستمراریة  استخدامذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الصندوق على االستمرار وعن 

ئل حقیقیة إال في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفیة الصندوق أو وقف العملیات أو لیس لدیھا أیة بدا
  القیام بذلك.

  
  مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة مأخوذة ككل خالیة من األخطاء 
ینا الفني. إن الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأ

التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق 
سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب احتیال أو 

و بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن تؤثر في بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أ
  مستخدمین لھذه القوائم المالیة. القرارات 

  
كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني من 

ً  خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا   :نقوم أیضا
ي القوائم المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ونصمم مخاطر األخطاء الجوھریة ف بتحدید -

وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً 
لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر من الخطر الناجم 

الخطأ المرتكب، كون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو تزویر، أو حذف مقصود عن عدم الكشف عن 
 للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.

على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم إجراءات بالحصول  -
لظروف، لیس بھدف إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة لدى التدقیق المناسبة حسب ا

 الصندوق. 
 المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة التقدیرات ومعقولیة المتبعة المحاسبیة السیاسات مالئمة بتقییم -

 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 
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ا ألدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا، باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استناد -
فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة حول 
قدرة الصندوق على االستمرار. فیما إذا تم االستخالص بموجود مثل ھذه الحاالت، نحن مطالبون بأن 

قي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم نَْلِفَت انتباه اإلدارة ضمن تقریرنا كمدق
على  استخالصنا یعتمدالمالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل رأینا. إن 

أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي حسابات، ومع ذلك فإن األحداث أو 
 یة قد تجعل الصندوق یتوقف عن االستمرار. الظروف المستقبل

بتقییم العرض الشامل، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم  -
  المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.  

ق ومالحظات التدقیق الھامة، بما في ذلك أي نقاط حول نطاق وتوقیت التدقیتواصل مع اإلدارة لقد تم ال
  ضعف ھامة في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو جمال 
  ملحم. 

  
  طالل أبوغزالة وشركاه

  251/1997رخصة رقم 
 
  

  ل ملحـمجمـا
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  فلسطین –رام هللا 
   2018شباط  26رام هللا في 

  



4 
 

 

 
 

– 
312017– 

  
2016  2017      

  البیــــــــان  إیضاح  شیقل جدید  شیقل جدید
  الموجودات      
  الموجودات المتداولة      

  النقد والنقد المعادل  )3( 8,829,182 3,913,589
  الذمم المدینة  )4( 12,614,627  8,808,205

  مصاریف مدفوعة مقدما   8,996 5,244
  استثمارات  )5( --  1,500,000

  إیرادات مستحقة  )5( --  28,849
_________  _________     
  مجموع الموجودات المتداولة    21,452,805  14,255,887
_________  _________      

  صافي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة   )6( 522,019  431,625
_________  _________     
  مجموع الموجودات    21,974,824 14,687,512
========  ========      

  المطلوبات وصافي األصول      
  المطلوبات المتداولة    

  ذمم دائنة    139,509  43,730
  مصاریف مستحقة  )7( 22,328  27,210

_________  _________     
  مجموع المطلوبات المتداولة    161,837 70,940

_________ _________     
  صندوق ادخار الموظفین  )8( 310,914  161,905
  مخصص نھایة الخدمة   )9( 600,859  452,330

  تبرعات عینیة  –ة إیرادات مؤجل  )10( 1,658 7,434
_________  _________     

  مجموع المطلوبات    1,075,268  692,609
_________ _________     

  صافي األصول      
  قائمة "ب" –غیر مقیدة  –صافي األصول    20,843,435 13,812,458

  قائمة "ب" –مقیدة  –صافي األصول    56,121 182,445
_________  _________     
  مجموع صافي األصول    20,899,556 13,994,903
_________  _________     
  وصافي األصولمجموع المطلوبات     21,974,824 14,687,512
======== ========     
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2016    2017      

ً   المجموع    المجموع     إیضاح  غیر مقیدة  مقیدة مؤقتا
     شیقل جدید شیقل جدید  شیقل جدید    شیقل جدید

  المنح والتبرعات          
  ت مانحینإیرادا (11) -- -- --  383,422

  مقبوضات من محاكم الضفة الغربیة   )12( 5,963,454 -- 5,963,454  6,008,338
  أرباح استثمارات   )5( 17,584  -- 17,584   55,295

  إیرادات غرامات   )13( 427,473  -- 427,473   337,844
  تبرعات حملة التكافل   1,200  -- 1,200   2,000

  ایرادات طوابع (14) 2,326,380  -- 2,326,380   558,300
  المتحقق من اإلیرادات مؤجلة   )10( 12,561  -- 12,561  42,753
  إیرادات أخرى    400  -- 400  2,105

_________  _________ _________  _________     
  المجموع    8,749,052 -- 8,749,052   7,390,057

  المحول من اإلیرادات المقیدة    126,324 (126,324) --   --
_________  _________ _________ _________     
  مجموع اإلیرادات    8,875,376 (126,324) 8,749,052   7,390,057

_________  _________ _________ _________     
  مصاریف المشاریع   )15( (123,455) -- (123,455)   )194,601(
  ف إداریة وعمومیة مصاری  )16((1,317,142)  --(1,317,142)   )1,173,501(

  مصاریف استھالك   )6( (33,392)  -- (33,392)   (60,964)
  مصاریف نھایة خدمة   )9( (165,319)  -- (165,319)  (231,282)
  مصاریف دیون مشكوك في تحصیلھا   )4( (198,306)  -- (198,306)   (132,106)

_________  _________ _________  _________     
  مجموع المصاریف   (1,837,614) --(1,837,614)  (1,792,454)
_________  _________ _________ _________     
  التغیر في صافي األصول خالل السنة    7,037,762 (126,324) 6,911,438   5,597,603

_________  _________ _________ _________     
  صافي األصول        

  التغیر في صافي األصول خالل السنة    7,037,762 (126,324) 6,911,438  5,597,603
  صافي األصول بدایة السنة    13,812,458 182,445 13,994,903  8,397,300

  تعدیالت سنوات سابقة   (6,785) -- (6,785)  --
_________  _________ _________ _________     
  قائمة "أ"  –صول نھایة السنة صافي األ   20,843,435 56,121 20,899,556  13,994,903
========   ========  ========  ========      
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  إیضاح 2017 2016

   شیقل جدید شیقل جدید
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة    

 التغیر في صافي األصول   6,911,438 5,597,603

    
  تعدیالت لتسویة التغیر في صافي 

  األصول لصافي التدفق النقدي
  دفقات نقدیةبنود ال تتطلب ت     

  مصروف االستھالك  )6( 33,392  60,964
  صندوق ادخار  )8( 149,009  161,905
  إطفاء إیرادات مؤجلة )10( (12,561) (42,753)

  ذمم مشكوك في تحصیلھا  )4( 198,306 132,106
  الزیادة في مخصص نھایة الخدمة )9( 165,319  231,282

 المتداولة التغیرات في الموجودات والمطلوبات    
 الزیادة في الذمم المدینة  (4,004,728) )3,250,491(
  (الزیادة) في مصاریف مدفوعة مقدماً   (3,752)  )5,244(

  في إیرادات مستحقة  )الزیادة(النقص   28,849 (9,177)
  النقص) في الذمم الدائنةالزیادة (  95,779  )8,719(

  ریف مستحقة(النقص) الزیادة في مصا  (4,882)  15,498
 مدفوعات نھایة الخدمة خالل السنة )9( (16,790)  --

_________  _________   
 صافي التدفقات النقدیة الواردة من األنشطة التشغیلیة    3,539,379 2,882,974

_________  _________   
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة    
 وجودات ثابتة شراء م )6( (123,786) )273,043(

 النقص في االستثمار  1,500,000  --
_________  _________   

 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة    1,376,214 )273,043(
_________  _________   
 صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل للسنة   4,915,593 2,609,931
 رصید النقد والنقد المعادل أول السنة   3,913,589 1,303,658

_________  _________   
 رصید النقد والنقد المعادل آخر السنة  )3(  8,829,182 3,913,589

======== ========   
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    :التأسیس والنشاط .1

م (  .أ ة رق ندوق النفق انون ص ب ق ة بموج نة 6نشأ صندوق النفق انون  2005) لس رار بق دیل بق م التع وت
ون  2016) لسنة 12( تقلة ویك ة مس ھ موازن ة ول ویتبع مجلس الوزراء ویتمتع بالشخصیة االعتباری

دس ول ة الق ي مدین ي ف ر الرئیس ي  أنھ المق ا ف تح فروع ة  أيیف س  أخرىمدین ن مجل رار م  إدارةبق
 الصندوق.

دم  إلىیھدف الصندوق   .ب ھ او ع وم علی ب المحك بب تغی ذه بس ذر تنفی ذي یتع ضمان تنفیذ حكم النفقة ال
 سبب آخر. ألي أوعدم وجود مال ینفذ منھ الحكم  أو إقامتھمعرفة محل 

 :ـصندوق النفقة تصرف ل أحكام  .ج
 الزوجة. -
 .األوالد -
 مسكن. أجرة -
 حضانة. -

 الموارد المالیة للصندوق:  .د
  دینار یفرض على كل عقد زواج أو حجة طالق. 5رسم بقیمة  -
  دینار عن كل مصادقھ على عقد زواج أو طالق. 1رسم بقیمة  -
 المنح والھبات والمساعدات. -
 المبالغ المخصصة لھ من الموازنة السنویة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة. -
  اریخ در  2015آب  2بت م (ص انون رق رار بق نة 12ق ندوق  2015) لس انون ص دیل ق أن تع بش

م ( ة رق نة 6النفق م ( 2005) لس ادة رق دیل الم م تع ث ت ا 10حی ص ) فیم واردیخ ة  الم المالی
 للصندوق لتصبح ما یلي:

 طالق. حجةكل عقد زواج أو  على یفرضدینار  25 رسم بقیمة -
 .اج أو طالقدینار عن كل مصادقة على عقد زو 2قیمة برسم  -
ة دنانیر عن كل شھادة  5رسم بقیمة  - والدة تستخرج من دائرة األحوال المدنیة في وزارة الداخلی

 .والممثلیات الفلسطینیة في الخارج
 .والوصایا والوقفیات المنح والھبات والمساعدات -
 .لدولة فلسطین المبالغ المخصصة لھ من الموازنة السنویة -
 وق التي یوافق علیھا المجلس.عائدات استثمار أموال الصند -

 .2017كانون األول  31موظفاً كما في  16كان عدد موظفي الصندوق  -
 1من قبل إدارة الصندوق بتاریخ  2017كانون األول  31لسنة المنتھیة في لتم اعتماد القوائم المالیة  -

  .2018تموز 
 
  السیاسات المحاسبیة الھامة: .2

ً  المالیة قوائمال إعدادتم  ھ  وفقا ارة إلی تم اإلش ا ی دا م لمبدأ التكلفة التاریخیة وتبعاً ألساس االستحقاق فیما ع
 .خالف ذلك

  النقد والنقد المعادل -
دى  ب ل ت الطل یتمثل بند النقد والنقد المعادل في النقد في الصندوق، الحسابات الجاریة والودائع تح

  البنوك.
 الذمم المدینة: -

مطروحاً منھا أي مخصص للذمم المشكوك  للمستفیداتیتم دفعھا  تظھر الذمم المدینة بالمبالغ التي
  في تحصیلھا.

  .%25یتم أخذ المخصص على الذمم التي یكون عمرھا أكبر من سنتین بنسبة 
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 الموجودات الثابتة: -
استھالك الموجودات الثابتة بطریقة القسط الثابت وبنسب كافیة االستھالك ھذه الموجودات  تم

  اجي المقدر حسب النسب المؤویة التالیة:خالل عمرھا اإلنت
 نسبة االستھالك  لـــاألص
 20  أثاث ومفروشات%  
  2  أبنیة ومقرات%   
 20  أجھزة الكمبیوتر وبرامج%  

  
  المصاریف: -

  یتم قید المصاریف عند حدوثھا وفقاً لمبدأ االستحقاق.
  اإلیرادات: -

الفلسطینیة  الشرعیة من قبل المحاكمتتمثل إیرادات صندوق النفقة في الرسوم التي یتم توریدھا 
حیث یتم تسجیل اإلیرادات بشكل شھري من خالل كشوف یستلمھا الصندوق من المحاكم بالرسوم 

  المقبوضة.
  صافي األصول المقیدة: -

الجھات  تفرضھاھي صافي األصول المستخدمة من قبل الصندوق التي تقید بالشروط التي 
  رور الوقت أو باستیفاء الصندوق لجمیع التزاماتھ.المانحة، وتزول ھذه الشروط إما بم

عند انتھاء مدة القیود لمرور الوقت أو تم تحقیق الھدف المنشود من فرض ھذه القیود یتم إعادة 
ً لیصبح صافي أصول غیر مقیدة ویسجل كصافي  تصنیف حساب صافي األصول المقیدة مؤقتا

  .مقیدةأصول محولة من مقیدة إلى غیر 
  ت:االستثمارا -

ً  یتفق علیھاالھیئة العامة للبترول بنسبة ربح في الصندوق باالستثمار  ومیق ویتم استالم سنویا
  إیرادات الربح عند انتھاء مدة االستثمار الموضحة في العقد.

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة -
ة  ات التعاقدی ة االلتزام ندوق لمواجھ وظفي الص ة لم ة الخدم أة نھای ص مكاف اب مخص تم احتس ی

  خاصة بنھایة خدمة الموظفین عن فترة الخدمة المتراكمة وفقاً لقوانین العمل الساریة في فلسطین.ال
 صندوق ادخار الموظفین -

ریة،  8.1.4تنص الفقرة رقم  وارد البش ؤون والم راءات الش ات وإج (االستقطاعات) من دلیل سیاس
، وتحول %12لصندوق للموظف ویدفع ا وطبیعة العمل من الراتب األساسي %6على خصم نسبة 

ي  ریة ف وارد البش ؤون والم راءات الش ات وإج ل سیاس اد دلی م اعتم ث ت وفیر حی ندوق الت ى ص إل
  .26/2/2014محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق بتاریخ 

  قائمة التدفق النقدي -
  تم استخدام الطریقة غیر المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدیة. -
دي، یتكون بند النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق من أجل أغراض التدفق النق -

والحسابات الجاریة والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة والتي تستحق خالل فترة ثالثة 
 المركز المالي مطروحاً منھا المطلوب للبنوك الدائنة. قائمةأشھر من تاریخ 

  ترجمة العمالت األجنبیة: -
جیل ال تم تس وائمی ةلماا ق بیة بعمل جالت المحاس ة بالس یقل  لی د،الش ات  الجدی ل العملی تم تحوی ث ی حی

رفالمالیة إلى الشیقل الجدید حسب متوسط أسعار  ة السنةخالل  الص ي نھای نة، وف ة  الس تم یالمالی
عار  أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیةتحویل  ب أس د حس یقل الجدی بالعمالت األخرى إلى الش

ائج  سنةلفي نھایة االصرف  نة ویتم قید الفروقات الناجمة عن تحویل العمالت األخرى ضمن نت الس
  األنشطة. قائمةفي 

  وقد كانت أسعار العمالت األخرى مقابل الشیقل الجدید كما یلي:
2016  2017    

    شیقل جدید  شیقل جدید
  دینار أردني 1  4.908  5.41
 دوالر أمریكي 1  3.48  3.84
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  النقد والنقد المعادل: .3
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017    
    شیقل جدید  شیقل جدید

  صندوق النثریة 7,025  458
  شیقل  –حسابات جاریة  –البنك اإلسالمي الفلسطیني  1,599,596  54,596

 دینار أردني –حسابات جاریة  –البنك اإلسالمي الفلسطیني  1,707  1,954
  شیقل  –ودیعة  –ني البنك اإلسالمي الفلسطی 452,996 221,700

  الموظفین توفیر –البنك االسالمي الفلسطیني  162,069  --
  شیقل  –جاري  –بنك فلسطین  6,311,297 3,222,729

  دینار  –جاري  –بنك فلسطین  51,582 38,433
  دوالر  –جاري  –بنك فلسطین  243,160  350,421

_________  _________   
  المجموع  8,829,432 3,890,291

  شیكات برسم التحصیل --  23,298
  أشھر 3شیكات برسم الدفع تستحق خالل  (250)  --

_________  _________   
  المجموع  8,829,182  3,913,589

==================  
  

  الذمم المدینة: .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2016  2017    
    شیقل جدید  شیقل جدید

  مدة رصید أول ال 9,762,252 5,689,821
  تحصیالت خالل العام (745,029) (466,097)
  ب –نفقات مدفوعة  4,749,757 4,538,528

_________  _________   
  المجموع 13,766,980  9,762,252

ج  –مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا (1,152,353)  )954,047(
_________  _________   
  الرصید  12,614,627  8,808,205

==================  
 
ام   .ب ة خالل ع ات المدفوع د النفق ى  2017یشتمل بن غ عل ص  1,153,432مبل ات تخ د نفق یقل جدی ش

  حینھ.لم تسدد في سنوات سابقة 
 

 :المشكوك في تحصیلھا مخصص الدیون  .ج
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017    
    شیقل جدید  شیقل جدید
  رصید بدایة السنة 954,047 821,941
یضاف: مخصص السنة   198,306 132,106

_________  _________   
  المجموع  1,152,353  954,047

==================  
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  االستثمارات: .5
نویاً  %6االستثمار في الھیئة العامة للبترول على نسبة مرابحة  ملیون شیقل 1.5یمثل ھذا المبلغ  دة س لم

تة أشھر  ین الطرفین بتس ة ب ة الموقع ب و 22/8/2016اریخ بموجب االتفاقی ن وزارة بموج مصادقة م
رول ب ةالمالیة بأن رصید التمویل الممنوح من الصندوق للھیئة العام ة قللبت یقل  1.5یم ون ش ا ملی ي كم ف

ي شیقل جدید من ضمنھ  55,295وقد نتج عن ذلك ربحاً بمبلغ  2016كانون أول  31 الفائدة المستحقة ف
  .شیقل جدید 28,849بمبلغ ذلك التاریخ 

ام  الل الع م خ یل 2017ت تثمار  تحص ة االس غ بمقیم تیفاء  1.5بل د واس یقل جدی ون ش غملی اح بمبل  ارب
  .شیقل 17,584

 
  الموجودات الثابتة: .6

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

  أثاث 
  ومفروشات

  أبنیة
  مقرات

  أجھزة
  كمبیوتر 
  وبرامج

 
    المجموع

  التكلفة:  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید  شیقل جدید
 1/1/2017الرصید كما في  736,126 224,091 419,017 93,018
 إضافات 123,786 33,924 55,650 34,212

_________  _________ _________  _________  
31/12/2017الرصید كما في  859,912 258,015 474,667  127,230

_________  _________ _________  _________  
 م:االستھالك المتراك     

 1/1/2017الرصید كما في  304,501 201,214 15,581 87,706
 استھالك السنة 33,392 17,521 9,244 6,627

_________  _________ _________  _________  
31/12/2017الرصید كما في  337,893 218,735 24,825  94,333

_________  _________ _________  _________  
 لدفتریة:صافي القیمة ا     

32,897 449,842 39,280 522,019 31/12/2017 
==================================== 
5,312 403,436 22,877 431,625 31/12/2016 
==================================== 

 
  أبنیة ومقرات:  .ب

راء  - رتم ش ي  مق م (ف ة رق ل قطع ة الخلی م (94/50مدین ر  93احة ) بمس34006) حوض رق مت
م ( د رق راج قی ورة إخ ب ص ع بموج ریبة ) 021282/2012/11مرب رة ض ن دائ ادر ع الص

اریخ  امى بت وال الیت ة إدارة أم ندوق ومؤسس ین الص ا ب ة م ب المبرم ع مكت ة بی الك واتفاقی األم
19/2/2012. 

م  - ة رق ابلس قطع ة ن م  130تم شراء مقر في مدین احة  2حوض رق ب  86بمس ع بموج ر مرب مت
  .2016تشرین ثاني  22بتاریخ محافظة نابلس  –لكیة الصادرة عن سلطة االراضي شھادة م

  
  مصاریف مستحقة: .7

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2016  2017    

    شیقل جدید  شیقل جدید
 مصاریف تدقیق مستحقة  9,688 10,696

  ضریبة اقتطاعات رواتب الموظفین  10,090  5,230
  امانات للغیر  2,550  2,650
  موردین   --  8,634

_________  _________   
  المجموع  22,328  27,210

==================  
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  صندوق االدخار: .8

مدخرات الموظفین حیث تم  )2016لعام  شیقل 161,905 (مبلغ  شیقل جدید 310,914 المبلغ یمثل ھذه
البشریة حیث یتم من دلیل سیاسات واجراءات الشؤؤن االداریة والموارد  8.1.4تطبیق المادة رقم 

ویطلق علیھا اشتراكات الموظف ویدفع  وطبیعة العمل من الراتب االساسي للموظف %6خصم نسبة 
  .ویطلق علیھا اشتراكات الصندوق وتحول الى صندوق التوفیر %12الصندوق نسبة 

  
  مخصص نھایة الخدمة: .9

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2016  2017    

    شیقل جدید  شیقل جدید
  رصید بدایة السنة 452,330 221,048
  المقید على المصاریف  165,319  231,282

  مدفوعات خالل السنة  )16,790(  --
_________  _________   

  المجموع  600,859  452,330
==================  

 
  تبرعات عینیة: –إیرادات مؤجلة  .10

ندوق  ا الص ل علیھ رامج حص وتر وب زة كمبی ن یمثل ھذا البند قیمة أجھ رع م ذه  .GIZكتب تم تسجیل ھ ی
ى  ت عل ة القسط الثاب ى طریق اءاً عل ا بن رادات منھ ق اإلی تم تحقی ة وی إیرادات مؤجل رامج ك األجھزة والب
ا  أساس العمر اإلنتاجي المقدر لألجھزة والبرامج وكانت الحركة على اإلیرادات المؤجلة خالل السنة كم

  یلي:
2016  2017    

    شیقل جدید  شیقل جدید
  موجودات ثابتة  – GIZ 4بند  –أجھزة وبرامج  7,434 50,187

  المتحقق من إیرادات مؤجلة (استھالك السنة)  )12,561(  (42,753)
  تعدیالت سنوات سابقة  6,785  --

_________  _________   
  الرصید  1,658  7,434

==================  
  

  مانحین: إیرادات .11
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  1720    
    شیقل جدید  شیقل جدید
UNDPـمشروع ال -- 383,421

_________ _________ 
 المجموع -- 383,421

================  
 Justiceلتنفیذ مشروع  اإلنمائي المتحدة األممتم توقیع اتفاقیة ما بین صندوق النفقة الفلسطیني وبرنامج 

and Security for the Palestinian People ادل  أمریكيدوالر  99,980بلغ بم  383,421بما یع
  شیقل جدید.
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  مقبوضات محاكم الضفة الغربیة: .12
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017    
    شیقل جدید  شیقل جدید
 محكمة الرام 202,118 192,157
 محكمة العیزریة  59,262 55,167

 محكمة بیت لحم  381,962 390,005
 الخلیل محكمة  558,824 551,831
 محكمة یطا  305,844 295,295
 محكمة حلحول  256,438 255,444
محكمة غرب الخلیل ترقومیا/الخلیل الغربیة  192,143 196,714
 محكمة دورا  263,053 274,736
 محكمة الظاھریة/الخلیل الجنوبیة  114,891 112,168
 محكمة اریحا  101,759 88,676

 محكمة رام هللا  381,192 372,267
 محكمة بیر زیت  156,079 156,331
 محكمة سلواد/رام هللا الشرقیة  93,450 92,281

 محكمة نعلین/رام هللا الغربیة  91,014 103,201
 محكمة نابلس الغربیة  628,635 607,593
 محكمة حوارة/نابلس الجنوبیة  262,542 265,664
 محكمة طولكرم  360,276 420,980
 تیل/طولكرم الشمالیةمحكمة ع  117,250 128,653
 محكمة جنین  578,963 567,553
 محكمة قباطیة/جنین الجنوبیة  238,595 227,157
 محكمة قلقیلیة  265,587 286,356
 محكمة سلفیت  67,480 69,069

 محكمة بدیا/سلفیت الغربیة  123,410 128,842
 محكمة طوباس  162,687 170,198

_________ _________  
  المجموع  5,963,454 6,008,338

================  
  
  ة  2015) لسنة 12صدر قرار بقانون رقم ( 2015آب  2بتاریخ ندوق النفق انون ص بشأن تعدیل ق

م ( نة 6رق م ( 2005) لس ادة رق دیل الم م تع ث ت ندوق 10حی ة للص وارد المالی ص الم ا یخ ) فیم
 یلي: كما لتصبح(ایرادات المحاكم) 

 على كل عقد زواج أو حجة طالق. دینار یفرض 25رسم بقیمة  -
 دینار عن كل مصادقة على عقد زواج أو طالق. 2رسم بقیمة  -

 
  إیرادات غرامات: .13

ن م %10بنسبة  )2016جدید  شیقل 337,844مبلغ ( 2017شیقل جدید  427,473مبلغ  ھذا البند یمثل
شأن تعدیل قانون صندوق ب 2015) لسنة 12المبالغ المصروفة للمستفیدات بناءا على قرار بقانون رقم (

  .2015آب  2) الصادر بتاریخ 5حیث تم تعدیل المادة رقم ( 2005) لسنة 6النفقة رقم (
 

  ایرادات طوابع: .14
غ  2,326,380 یمثل ھذه المبلغ ة  رسم) 2016 لقشی 558,300شیقل جدید (مبل ل  5بقیم انیر عن ك دن

ي وزارة ا ة ف وال المدنی ارج شھادة والدة تستخرج من دائرة األح ي الخ طینیة ف ات الفلس ة والممثلی لداخلی
م ( بناءً  نة 12على قرار بقانون رق م ( 2015) لس ة رق ندوق النفق انون ص دیل ق أن تع  2005) لسنة 6بش

 .2015آب  2) الصادر بتاریخ 10حیث تم تعدیل المادة رقم (
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  مصاریف المشاریع: .15
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017  
  شیقل جدید  شیقل جدید
رواتب58,588 164,006
 مصروف نقل ومواصالت 11,834 13,941

قرطاسیھ 1,750 473
 الكترونیة وانترنت وصفحةبرید برق وھاتف وجوال  2,173 4,277
مصاریف ضیافة -- 1,434

وحمالتمصاریف صحف واعالنات  -- 400
 قاعات واجرةمصاریف تدریب ودورات  8,814 10,424

  استشارات مھنیة وقانونیةخدمات و 7,586 --
)354( فروقات عملة 32,710 

_________ _________ 
 المجموع 123,455  194,601

================  
 شراء موجودات ثابتة --  6,376

_________ _________ 
 المجموع 123,455  200,977

================ 
 

  المصاریف اإلداریة والعمومیة: .16
 بند مما یلي:یتألف ھذا ال  .أ

2016  2017  
  شیقل جدید شیقل جدید
 ب–الرواتب1,150,842 985,705

 قرطاسیھ 5,206  7,610
  مصاریف عموالت بنكیة 6,415  5,431
 مواصالت 16,807  9,947
 إعالنات 1,463  3,411

 برید وھاتف 18,761 15,070
 أتعاب مھنیة 9,688 10,663

  ج محاسبياشتراك برنام 5,243 5,346
  مصاریف خدمات استشاریة  -- 9,032

 میاه وكھرباء 22,555 37,097
 مصاریف صیانة 14,091 15,994
  مصاریف استئجار مقر 52,465 54,486

 مصاریف ضیافة 8,809  2,995
  مصاریف تنظیف 3,623  2,977

 مصاریف طباعة --  552
 وضرائب وترخیص ورسوماشتراك 1,875 --
  جار معدات مكتبیةاستئ 2,400 --

 فرق عملة )3,841(  5,531
 أخرى 740  1,654

_________ _________ 
 المجموع1,317,142 1,173,501

================== 
وجاري العمل مع المستشار تم احتساب الرواتب بناء على سلم رواتب مقر من مجلس االدارة   .ب

مة وفقا لتوصیات األمانة العامة لمجلس الوزراء لمرحلة القادالقانوني من أجل احتساب الرواتب ل
بناء على قانون الخدمة المدنیة مع مراعاة المراكز القانونیة المنشأة للموظفین  ھاسیتم احتسابوالتي 

 .وحقوقھم المكتسبة
  

  األرقام المقارنة: .17
  المالیة للسنة الحالیة. قوائمتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتالئم مع عرض ال


