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  تقریر المدقق المستقل

  المحترمین ،،        نقابة المھندسین/ السادة 
  

  غزة فلسطین 
 وبیان األنشطة 2014دیسمبر  31والمكونة من بیان المركز المالي كما في لنقابة المھندسین الموحدة بتدقیق البیانات المالیةلقد قمنا 
للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وملخصا للسیاسات المحاسبیة الھامة والمالحظات االیضاحیة  الموحدة وبیان التدفقات النقدیة الموحد

  .األخرى 
  

  :دارة عن البیانات المالیة مسؤولیة اإل
وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ، وتشتمل ھذه  الموحدة إن اإلدارة مسئولة عن إعداد وعدالة عرض ھذه البیانات المالیة

خالیة من  لموحدةا تصمیم وتطبیق والمحافظة على الرقابة الداخلیة المتعلقة بإعداد وعدالة عرض بیانات مالیة: المسئولیة على 
بیة األخطاء الجوھریة سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وكذلك اختیار وتطبیق سیاسات محاسبیة مالئمة ، وعمل تقدیرات محاس

  . معقولة في ظل الظروف القائمة
  :مسؤولیة المدقق

إن . لقد قمنا بالتدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق . استنادا إلى تدقیقنا لھا  الموحدة إن مسئولیتنا ھي إبداء رأي في ھذه البیانات المالیة
ھذه المعاییر تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المھني وأن نخطط وننفذ التدقیق بغرض التوصل إلى تأكید معقول حول ما اذا 

  . خالیة من األخطاء الجوھریة الموحدة كانت البیانات المالیة
  

 الموحدة  إن عملیة التدقیق تتضمن القیام بإجراءات للحصول على أدلة تدقیق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في البیانات المالیة
سواء كانت بسبب  الموحدة تعتمد تلك االجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدیر مخاطر وجود أخطاء جوھریة في البیانات المالیة

  .الغش أو الخطأ 
  

الموحدة  اد وعدالة عرض البیانات المالیةعند تقدیر تلك المخاطر یأخذ المدقق بعین االعتبار إجراءات الرقابة الداخلیة المتعلقة بإعد
وذلك لتصمیم اجراءات التدقیق المالئمة في ظل الظروف القائمة ولیس لغرض ابداء رأي في مدى فعالیة الرقابة  لنقابة والمختبر

، كما یشمل التدقیق تقییما لمدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة التي قامت قابة نالداخلیة لل
  . الموحدة بھا االدارة وكذلك تقییما عاملة لعرض البیانات المالیة

  

  .علیھ عند ابداء رأینافي اعتقادنا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتكون أساسا نعتمد 
  

  :الرأي
وأدائھا  2014دیسمبر  31كما في نقابة تظھر بعدالة من كافة النواحي الجوھریة المركز المالي لل الموحدة برأینا أن البیانات المالیة

. الموحدة المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة
  

  2015/6/3: التاریخ 

  بدرالدین                       

  محاسبون قانونیون                          

  



  

  
  نقابة المھندسین 

  فلسطین- غزة

  )أ(بیان                     4120  دیسمبر31فيكماالموحد الماليالمركزبیان

  )شیكل: ( العملة

  

20142013  االیضاحاألصول
األصول المتداولة 

1,111,239   2423,670النقد والنقد المعادل 
1,841,508   31,082,787الذمم المدینة

2,017          45,384سلفیات مؤقتة للفروع
114,147      79,452خرین آقروض لدى 

3,068,911   1,591,293مجموع األصول المتداولة 
          

األصول غیر المتداولة 
6,885,882   56,974,139الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي 

6,885,882   6,974,139مجموع األصول غیر المتداولة 
  

9,954,793   8,565,432  مجموع األصول 
          

االلتزامات وصافي األصول
االلتزامات المتداولة 

63,614        654,321الذمم الدائنة
15,195        726,368مصروفات مستحقة
27,448        828,123شیكات برسم الدفع

-9156,400  قروض دائنة 
106,257      265,211مجموع االلتزامات المتداولة 

  

االلتزامات غیر المتداولة 
242,753      10242,753مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

242,753      242,753مجموع االلتزامات غیر المتداولة 
  

349,010      507,964مجموع االلتزامات 
  

صافي األصول 
8,435,820   9,605,780صافي األصول في بدایة السنة 

1,169,963   -1,548,313صول السنة أصافي 
9,605,783   8,057,468  مجموع صافي األصول 

  

  9,954,793     8,565,432  صول مجموع االلتزامات وصافي األ
  

  المالیةالبیاناتھذهمنأساسیاجزءاتعتبرالمرفقةاإلیضاحاتإن

  أمین الصندوق           نقیب المھندسین   
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  نقابة المھندسین 

  فلسطین- غزة

  )ب(بیان                     4201  دیسمبر31فيكماالموحدة  قائمة األنشطةبیان

  )شیكل: ( العملة

  

20142013االیضاحاالیرادات

یراداتاإل
111,740,4534,071,218یرادات العامةإجمالي إ

383,495    11216,893تبرعات ومنح
  1,957,3464,454,713یرادات مجموع اإل

المصروفات
123,125,0982,858,304وعمومیة  اریةدإمصروفات 

426,446    5380,560إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

3,505,6593,284,750  مجموع المصروفات

  1,169,963  -1,548,313)أ(بیان-صافي األصول للسنة
  

  

  

  

  المالیةالبیاناتھذهمنأساسیاجزءاتعتبرالمرفقةاإلیضاحاتإن

  

  

  

  أمین الصندوق             نقیب المھندسین   
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  نقابة المھندسین 

  فلسطین- غزة

  )ج(بیان                   4201        31دیسمبرفيالمنتھیةللسنةالموحدة  النقدیةالتدفقاتبیان

  )شیكل: ( العملة

  

2014االیضاح  التدفقات النقدیة األنشطة التشغیلیة

  -1,548,313    صافي األصول للسنة 
تعدیالت لمطابقة صافي أصول السنة مع صافي التدفقات النقدیة الناتجة 

  :من األنشطة التشغیلیة
5380,560إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

34,694التغییر في القروض لدى االخرین 
758,720  التغیر في الذمم المدینة 
-9,293التغیر في الذمم الدائنة

-3,367التغیر في سلفیات مؤقتة للفروع
11,173التغیر في مصروفات مستحقة
675  التغیر في شیكات برسم الدفع

-  التغیر في مخصص نھایة الخدمة
156,400  الدائنةالقروضفيالتغیر

-218,751  الناتجة من األنشطة التشغیلیة ) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

5468,817إضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات 
-إستبعادات من الممتلكات واآلالت والمعدات 

-468,817  األنشطة االستثماریة) المستخدمة في(النقدیةصافي التدفقات 
-687,568الناتجة خالل السنة ) المستخدمة(صافي التدفقات النقدیة 

1,111,238النقد والنقد المعادل في بدایة السنة 
423,670)2(إیضاح- )أ(بیان -النقد والنقد المعادل في نھایة السنة 

  

  

  

  المالیةالبیاناتھذهمنأساسیاجزءاتعتبرالمرفقةاإلیضاحاتإن

  

  

  أمین الصندوق             نقیب المھندسین   
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  نقابة المھندسین 

  فلسطین- غزة

  المالیةالبیاناتحولإیضاحات

    )شیكل: ( العملة  

  ) :1(إیضاح رقم 
:نبذه عامة        

تض�م المھندس�ین الع�املین ف�ي محافظ�ات غ�زة  ومركزھ�ا        و 1976دیس�مبر  19سس�ت ف�ي   أنقابة المھندسین في محافظات غزة ھي نقاب�ة مھنی�ة ت  
الرئیسي في غزة ولھا خمسة فروع في غزة والشمال والمنطقة الوسطى وخانیونس ورفح ویتم التعامل مع ھذه الفروع بشكل مس�تقل بحی�ث یمل�ك    

  ةمدینة  غزة فيكل فرع صندوق خاص بھ ولھ الطاقم الوظیفي الخاص بھ ویصرف لھ مخصصات من النقاب
  

أم�ین  یدیر النقابة مجلس منتخب، یتكون من تسعة أعضاء، أربعة منھم یمثلون ھیئة المكتب، والتي تتكون من النقیب، نائب النقی�ب، أم�ین الس�ر، و   
  .الصندوق، والخمسة الباقون ھم رؤساء مجالس إدارة فروع النقابة الخمسة

  
  ستراتیجيكتیكي واإلتلى المستویین الھداف التالیة على تحقیق األإتھدف النقابة 

  تنظیمھا بالصورة المثلى الھندسیة و ةنن مھأالعمل على رفع ش: ول الھدف األ
  التقنیة مكانیاتھم الفنیة والعلمیة وإھوض بالمستوى العلمي للمنتسبین وتطویرالن: الھدف الثاني 
  تنشیط البحث العلمي في مجاالت الھندسة : الھدف الثالث 

  الدولي لمھنیة على المستویین االقلیمي والمنظمات اتطویرالواقع الھندسي من خالل االتصال  التنسیق مع الھیئات و: الرابع الھدف 
  

الجمھ�ور بكاف�ة الوس�ائل    عمل الھندسي و مس�اعدة منتس�بیھا و  الفروع لتقدیم كافة الخدمات ذات العالقة بمجاالت التعمل النقابة من خالل مركزھا و
  .المتاحة 

  : السیاسات المالیة 
:عداد القوائم المالیة أسس أ- 1

  مختبرات فحص المواد جمیع فروعھا وتدفقاتھا النقدیة لنقابة المھندسین بنشطة ونتائج األالقوائم المالیة المركز المالي وتمثل  1-1            
  .   المعامالت المشتركة بین الفروع رصدة وستبعاد األإالتربة بعد و                  

  .ساس للنقابة وھي الشیكل الجدید ستخدام العملة األإبعداد القوائم المالیة إتم 2-1             
  .مبدأ التكلفة التاریخیة  عداد القوائم المالیة وفقإتم  3-1            
  ول  أكانون  31من كل عام و تنتھي في  كانون ثاني 1السنة المالیة للنقابة في  أتبد 4-1            

  

التغییر في السیاسات المحاسبیة - 2
  .عداد القوائم المالیة للفترة المالیة السابقة إستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إتم              

  

التقدیرات االسس و- 3
  المتعارف علیھا عداد القوائم المالیة وفقا لمبادىءالمحاسبةإلقد تم             

  

ھم السیاسات المحاسبیة ملخص أل- 4
  یرادات المنح إ4-1

  .یتم قید ھذه المنح عند حصول النقابة علیھا قیدة من عدد من المانحین محلیا واقلیمیا وتحصل النقابة على منح غیر م
  یرادات المختبراتإ4-2

  .یرادات عند حصول المختبرات علیھا یتم قید ھذه اإلالمتعاملین وخدمات الفحص لجمھور دیة أیرادات من خالل تإتحصل النقابة على 
  تحقق المصروفات 4-3

  االستحقاق  أتتحقق المصروفات وفقا لمبد
  النقد المعادلالنقد و4-4

  رصدة لدى البنوك ألمعادل نقدا في صنادیق النقابة والمختبرات والنقد ایشمل النقد و. ة لغرض قائمة التدفقات النقدی
  :الممتلكات و المعدات 4-5

ن وجدت و تشمل كلفة إستھالك المتراكم و خسائر التدني تظھر الممتلكات و المعدات بالتكلفة التاریخیة وقت الحصول علیھا بعد تنزیل اإل
و أال�تخلص منھ�ا   و مع�دات ی�تم   أي ممتلك�ات  أیتم شطب و.ي من ھذه المكونات أستبدال المعدات النفقات التي یمكن تكبدھا إلالممتلكات و

ص�ل  ص م�ن األ لو خس�ارة ناجم�ة ع�ن االس�تبعاد ب�الفرق ب�ین العوائ�د الت�ي تحقق�ت عن�د ال�تخ           أي رب�ح  أی�تم قی�د   تنتھي منفعتھا االقتصادیة و
  .صل صافي القیمة الدفتریة لألو

)4(  



  

  
  
  :على الشكل التالي نتاجي المتوقع ووفق العمر اإلك السنوي بطریقة القسط الثابت وستھالحتساب اإلإو یتم  

               
  %.2      المباني_     
  %.10      المعداتاآلالت و_     
  % .20    أجھزة الكمبیوتر والسیارات_     
  % .15    األجھزة الكھربائیة _     
  % .10        األثاث _     

  :ضریبة الدخل 4-6
  .فلسطین ھي معفاه من ضریبة الدخل وفق القوانین المعمول بھا في ي وحدة غیر ھادفة لتحقیق الربح ونقابة المھندسین ھ           

  
  :جنبیة العمالت األ4-7

ي أكما و یتم تحوی�ل  . اسعار الصرف السائدة في تاریخ الحدث  ساس وفقًاحداث المالیة التي تمت بعملة غیر العملة األیتم تحویل جمیع األ        
تظھر فروق التحویل عداد القوائم وإسعار الصرف السائدة وقت أو الدفع في نھایة الفترة المالیة وفق أو مستحقة القبض أو التزامات نقدیة أصول أ

         .صول التغیر في صافي األنشطة وو خسارة في قائمة األأمن ربح 
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  دیسمبر31  المعادلوالنقدالنقد2
20142013

النقد في الصندوق 
7,329234صندوق المختبر

5,73912,296صندوق المركز الرئیسي
766-صندوق المركز الرئیسي دوالر
1,647493صندوق المركز الرئیسي دینار

8,7155,677صندوق فرع رفح
1,0449,325صندوق فرع غزة

-24,317صندوق ھیئة المكاتب
  5,112-الوسطىصندوق فروع 

48,791النقد في الصندوق مجموع 
  

33,903  
النقد لدى البنوك 

207,009    13,237شیكل/ بنك فلسطین
223,715    61,510دوالر/ بنك فلسطین 
90,914      119,062دینار/ بنك فلسطین 
113           430یورو/ بنك فلسطین 
1,150        1,150شیكل/خ/كندي.م/ بنك فلسطین 
1,249        1,249دوالر /خ/كندي.م/ بنك فلسطین 

152,185    49شیكل/ سالميالبنك الوطني اإل
181           164مانات دوالرأ/ سالمي البنك الوطني اإل
178,292    12,224شیكل ماناتأ/ سالمي البنك الوطني اإل

165,690    240دینار/ سالمي الوطني اإلالبنك 
56,838      2,170دوالر/ سالمي البنك الوطني اإل

-54,445نتاج الفلسطینى شیكلبنك اإل
-108,883نتاج الفلسطینى دوالربنك اإل
-66نتاج الفلسطینى دیناربنك اإل

374,8791,077,336  مجموع النقد لدى البنوك 
  

  1,111,239  423,670)أ ( بیان -مجموع النقد والنقد المعادل
  

  

  

  

  أمین الصندوق             نقیب المھندسین   
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  دیسمبر31  ذمم المدینة ال3
20142013

14,223      12,085رض فرع الشمالیجار مقدم ألإ
11,159      6,102یجار مقدم مقر الوسطىإ
1,910        -مقر رفحیجار مقدم إ
670           771یارة مدفوع مقدمسمین أت

11,000      11,000فاة نھایة الخدمة مقدمةإمك
1,3658كفالة حسن تنفیذ مناقصة

1,530        1,530مانات لدى بلدیة غزةأ
2,436        1,974مین مدفوعة مقدمًاأمصاریف ت

27,21911,159  التحصیلشیكات برسم 
90,801      -  سلف وعھد مؤقتة

2,262        -بلدیة غزة-مصاریف میاه مدفوعة مقدما 
1,693,721  1,005,227  مدینون مختبر
10,423        15,514مدینون نقابة

1,082,7871,841,508)أ ( بیان -مجموع الذمم المدینة
  

  دیسمبر31  ذمم الفروع 4
20142013

1,000-فرع غزة
417فرع خان یونس
-380مركز التدریب

-5,000مبنى رفح
1,000-فرع رفح لجان

5,3842,017)أ(بیان -ذمم الفروعمجموع 
  

  

  

  

  

  

  أمین الصندوق             نقیب المھندسین   
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3201تجمیعي مختبرنقابة  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي 5
التكلفة التاریخیة 

5,712,5342,462,0658,174,599  2013ینایر 
1,698,37342,8201,741,193  إضافات

31,67931,679  ستبعاداتإ
20137,410,9072,473,2069,884,113دیسمبر  31

ستھالك المتراكمإلا
20131,219,3151,352,4702,571,785ینایر 

ستبعادات إ
248,235178,211426,446ستھالك السنة إ

20131,467,5501,530,6812,998,231دیسمبر  31
صافي القیمة الدفتریة 

5,943,357942,5256,885,882  2013سنة دیسمبر  31كما في 
  

4201تجمیعي مختبرنقابة  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي 5
التكلفة التاریخیة 

20147,410,9072,473,2069,884,113ینایر 
457,78711,030468,817  إضافات

0  ستبعاداتإ
20147,868,6942,484,23610,352,930دیسمبر  31

ستھالك المتراكمإلا
20141,467,5501,530,6812,998,231ینایر 

ستبعادات إ
276,152104,408380,560ستھالك السنة إ

20141,743,7021,635,0893,378,791دیسمبر  31
صافي القیمة الدفتریة 

20146,124,992849,1476,974,139سنة دیسمبر  31كما في 
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  دیسمبر31  ذمم دائنة  6
20142013

-18,125شركة االتقان للرخام والجرانیت
-8,295ھیئة التامین والمعاشات

-8,118بلدیة غزة
-7,400شركة جولدن بیسان

4,0084,008صندوق االدخار القدیم
-4,000شركة ایمن ومحمد الحلو للمفروشات

-2,504الفلسطینیة شركة االتصاالت
1,7691,769شركة لبد

5350محمود عمر مطر فرع
-16سماعیل ناجى محمود الفجمإ

-11سناء داود عبد القادر الشریف
-8كمال عبد القادر موسى الجدیلى

-8بو مزیدأرجب غازى رجب 
-6سالم رجب الصفدى

1,352-عال نعیم بعلوشة
56,285-عمار غزةالھیئة العربیة إلمانات أ

150-شركة عونى العماوى
63,614 54,321        )أ(بیان -مجموع الذمم الدائنة

  

  دیسمبر31  المصاریف المستحقة7
20142013

11,99610,308یجارات مستحقةإ
-5,864لجنة التدقیق

5,4254,887أتعاب تدقیق حسابات مستحقة
-1,755مستحق مصاریف كھرباءومیاه

-963مین مستحق الدفعأترخیص وت
-366ضرارتشغیل المھندسین فى حصراأل

26,36815,195)أ(بیان -مجموع المصاریف المستحقة  
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  دیسمبر31  شیكات برسم الدفع 8
20142013

2,503348شیكات برسم الدفع دوالر
1,491-شیكات برسم الدفع دینار
25,62025,609شیكات برسم الدفع شیكل

28,12327,448)أ(بیان - مجموع شیكات برسم الدفع 
  

  دیسمبر31  قروض دائنة9
20142013

-78,200نبیل الصوالحى. قرض د
-39,100خالد الحالق. قرض د
-39,100براھیم رضوانإ. قرض م
-156,400)أ(بیان - قروض دائنةمجموع 

  

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 10
  ساس راتب شھر عن كل سنة خدمة أعلى القانون المعمول بھ في فلسطین و یتم تخصیص تعویض نھایة خدمة للموظفین وفق

  4201دیسمبر  31  فأة نھایة الخدمة إمخصص مك9
  

  242,753     2013ول أكانون  31رصید 
  ضافاتإ

  242,753      2014ول أكانون  31رصید 
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  دیسمبر31  والتبرعات والمنح یراداتاإل11
20142013

  اإلیرادات 
752,6581,407,976یرادات الفحوصاتإ

310,5801,431,250وتدقیق المخططاترسوم تصدیق 
103,110153,985رسوم العضویة

89,977106,712رسوم دورات محصلة
75,348112,278شتراك المكاتب الھندسیةإرسوم 
70,02524,397من قیمة عقود%1رسوم 
63,925111,700شتراك المھندسین السنویةإرسوم 

55,156250,000رسوم التوقیع على الشھادات
46,00095,540رسوم عضویة عن سنوات سابقة

28,44869,487رسوم قضایة مركز التحكیم
25,95956,731یرادات متنوعةإ
-26,453یراد تعدیالت سنوات سابقةإ
30,34819,080یرادات فروق عمالتإ
-20,173وراق خضراءأبرادات مجلة إ
-12,048الكویتیرادات اضاحى من إ
11,04410,500یراد محطة  شركة جوالإ

8,12711,868عداد التقاریر الفنیة والتحكیمإرسوم 
-6,619یراد محطة شركة جوالإ
-1,650صولأیراد بیع إ
1,62536,409یرادات لصالح مبنى فرع رفحإ

-900رسوم انتخابات
28016,425رسوم ملصق نقابة

71,400-مانأیراد مشروع مالیزیا مؤسسة إ
820-یرادات مبنى دائم رفحإ
84,660-رباح جمعیات سكینیةأیراد إ

4,071,216 1,740,453  مجموع اإلیرادات العامة 
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  دیسمبر31  تبرعات والمنح ال10
20142013

195,229185,205ردنیینمنحة نقابة المھندسین األ
15,813116,395منحة تجمع المھندسین الفلسطیني المانیا

5,85017,500تبرع شركة جوال
64,395-تبرع عینى نقابة المصرین المصرین

216,893383,495مجموع التبرعات والمنح

1,957,3464,454,711  )ب(بیان  یرادات والتبرعات والمنحجمالي اإلإ
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  دیسمبر31  والعمومیةاإلداریةالمصروفات11
20142013

1,100,209406,355خصمیات
946,258916,268المرتبات واالجور ومكافاة

-153,646مصاریف تشغیل المھندسین فى حصر االضرار
70,13588,294ضیافة ونظافة  وحفالت

68,707129,122مصاریف لجان
67,62796,895مساعدات حاالت خاصة

63,09269,950مواصالت وتنقالت ومحروقات
62,078208,810اجور تدقیق المخططات

-62,040مصاریف مشروع كسوة عید االضحى االردن
sms60,86175,676تلیفونات وجوال وانتر نت ورسائل 
50,15229,886مصاریف سیارة وتامین ومحروقات

47,05443,206كھرباء ومیاه
45,80956,443ایجار المقرات
43,13563,076اجور الدورات

43,01059,569قرطاسیة ومطبوعات
41,38263,593مصاریف مھرجان التفوق

30,70449,725صیانة وتجدیدات
27,51924,642مصاریف تامین والتقاعد

24,14646,385اعداد تقاریر
23,67246,710عموالت البنك وفروق العمالت

23,30624,161مصاریف مخیمات
756,420تعدیالت  سنوات سابقة

14,46330,071مصروفات متنوعة
9,3422,450أتعاب تدقیق حسابات

7,9624,576لوازم فحص
-7,600فحوصات خارج المختبر

-7,522مصاریف ملتقى المھندسات
-7,468مصاریف اسبوع الخرجین

-6,870مصاریف االسبوع االستدامة
5,0043,307مصاریف مؤتمر التحكیم

2,4034,465مصاریف  رسوم الدورات
1,80020,732مصاریف فحص تربة

503,227رسوم  و مصاریف شھادات
92,037مصاریف مكافات

63,745مصاریف مشروع  مؤسسة امان
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  دیسمبر31  والعمومیةاإلداریةالمصروفات11
20142013

31,069-مصاریف وفود
28,528-مصاریف  نھایة خدمة

17,656-سبوع العمارة المدنىمصاریف األ
16,320-سر ایتامأمصاریف مساعدات 

12,550-ضاحىأمصاریف 
12,228-دارةمصاریف احتفال تكریم مجلس اإل

7,160-فطار رمضانإمصاریف 
2,167-مصاریف سفر ودورات خارجیة

832-مصایف سنوات سابقة
3,125,0982,858,305)ب(بیان -المصروفات اإلداریة والعمومیة مجموع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أمین الصندوق            نقیب المھندسین 

  

  

  

  

  

  

)14(  

  



  

  
  دارة المخاطر إیضاح إرقم  13

ر االحداث تتمثل المطالبات المالیة للنقابة في الذمم الدائنة و التي تمثل بمعظمھا قروض للمھندسین و  مستحقات لھیئة االعمار الدولیة التي تظھ
البنوك و موجودات ھذا و تمتلك النقابة نقدا كافیا في الصنادیق و لدى . الالحقة لتاریخ القوائم تحویل النقابة لھذه المبالغ لمركز الھیئة في غزة 

  مالیة اخرى تنشا بممارسة النقابة لنشاطھا المعتاد 

  :یقوم مجلس ادارة النقابة بمراقبة ھذه المخاطر و یعتمد سیاسات الدارتھا و تتمثل ھذه المخاطر فیما یلي 

  :مخاطر االئتمان 

التي تضمن تحصیل االقساط علیھا وحیث تقوم النقابة بمنح قروض لعدد من المھندسین و یتم الحصول على كافة التعھدات القانونیة المتفق 
في المستحقة في اوقاتھا و ال تقوم النقابة باخذ اي ضمانات من المقترضین  و ھذا ما یجعل القروض غیر مضمونة و یتمثل خطر االئتمان ھنا 

  .یكون ھذا العجز مساویا للقیمة الدقتریة للمستحق من القروض لمقترض عن اداء التزامھ وعجز ا

  :مخاطر السیولة 

كما ان ممارسة النشاط .تحتفظ ادارة النقابة بنقد كافي في صنادیقھا و لدى البنوك التي یتم التعامل معھا بما یضمن استمراریة االنشطة المناطة بھا 
ما یتعلق بھ من مدخوالت یسھم الى حد كبیر في تقلیص مخاطر السیولة الى ادنى حدود ممكنة و تحصل النقابة على  االعتیادي للنقابة و 

  .یحد من اثر مخاطر السیولة على النقابة التبرعات یقدمھا مجموعة من المانحین مما

  :مخاطر المنطقة الجغرافیة 

  .ادائھا سلبا في ظل ظروف الحصار التي تخیم على قطاع غزة و یتاثر . تمارس نقابة المھندسین نشاطھا في فلسطین 

  :التزامات محتملة 

  .ال یوجد اي دعاوى قضائیة مرفوعة ضد النقابة و بالتالي ال یترتب على النقابة اي التزامات محتملة تستوجب تخصیص مبالغ لمواجھتھا 
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