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  صفحة  قائمة  

  1    تقرير مدقق الحسابات المستقل -

  2  "أ"  2016  كانون األول31كما فيقائمة المركز المالي  -

 كانون األول 31للسنة المنتهية في  األنشطة والتغير في صافي الموجوداتقائمة  -

  5-3  "ب"  2016

  6  "ج"  2016ول  كانون األ31للسنة المنتهية في  قائمة التغيرات في صافي الموجودات -

  7  "د"  2016 كانون األول 31للسنة المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية -

  21-8    إيضاحات حول القوائم المالية -
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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

  أعضاء الهيئة العامة  المحترمين/ السادة
 مؤسسة فيصل الحسيني الخيرية

   فلسطين – القدس
  

لبيانات المالية المرفقة لمؤسسة فيصل الحسيني الخيرية والمكونة من قائمة المركز المالي كما لقد دققنا ا
 وقائمة التدفقات النقدية للسنة الموجودات وقائمة األنشطة والتغير في صافي 2016 كانون األول 31في 

  .ائم الماليةالمنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات حول القو
 :مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة : وتشتمل هذه المسؤولية على

ة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك اختيار وتطبيق عرض قوائم مالي
  .سياسات محاسبية مالئمة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة

  :مسؤولية مدقق الحسابات
دقيق وفقا للمعايير إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا لها، فقد قمنا بالت

إن هذه المعايير تتطلب التزاما بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض . الدولية للتدقيق
  .التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من التحريفات المادية

 تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات كما تشمل عملية التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة
تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود . الواردة في البيانات المالية

  .تحريفات مادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ
ئمة وعند قيامه بتقدير تلك األخطار يأخذ المدقق بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية وضوابطه المال

إلعداد وعدالة عرض القوائم المالية وذلك للقيام بتصميم إجراءات التدقيق المالئمة في ظل الظروف 
القائمة وليس لغرض إبداء الرأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية، كما تشمل عملية التدقيق تقييما لمدى 

اسبية التي أجرتها اإلدارة وتقييما مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المح
  .عاما لعرض القوائم المالية

وفي اعتقادنا أن المعلومات التي حصلنا عليها ونتائج أعمال التدقيق الذي قمنا به تشكل أساسا معقوال 
  .إلبداء رأينا في البيانات المالية المرفقة

  
 :رأي مدقق الحسابات

 من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لمؤسسة فيصل الحسيني برأينا، أن القوائم المالية تظهر بعدالة
 والتدفقات النقدية الموجودات وقائمة األنشطة والتغير في صافي 2016 كانون األول 31الخيرية كما في 

  .)2(للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للسياسات المحاسبية المشار إليها في إيضاح رقم 
قد تم تدقيقها من قبل محاسب  2015 كانون األول 31ئم المالية للسنة المالية المنتهية في إن القوا -

  .  2016 نيسان 13قانوني آخر والذي أصدر تقريراً غير متحفظ بتاريخ 
  

  طالل أبو غزاله وشركاه
  251/1997رخصة رقم 

  
  جمـال ملحـم

  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 
   2017الثاني  كانون 30رام اهللا في 
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  إيضاح 2016 2015
   دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 الموجودات   
 نقد في الصندوق ولدى البنوك 5 2,014,387 2,163,557

 يه مخصصةأرصدة بنك 5 164,100 324,512
 مدينون مختلفون ومصاريف مدفوعة مقدما 6 70,636 92,682
  في األوراق الماليةاستثمارات 7 16,270 15,896
 موجودات ثابتة ـ بالصافي 8 24,162 33,283

 موجودات صندوق لجنة أصدقاء مستشفيات القدس 9 799,042 792,924
    ــــــــ ــــــــ

 ع الموجوداتمجمو  3,088,597 3,422,854
========= =========   

 المطلوبات وصافي الموجودات   
 :المطلوبات   

 دائنون مختلفون ومصاريف مستحقة الدفع 10 30,463 56,969
 منح مؤجلة االستحقاق 11 ـ 34,327

 مخصص تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين 12 156,249 274,023
 طلوب لصندوق لجنة أصدقاء مستشفيات القدسالم 13 799,042 792,924

    ــــــــ ــــــــ
 مجموع المطلوبات  985,754 1,158,243

   ــــــــ ــــــــ
 :صافي الموجودات   

 وفر عام  2,078,661 2,226,065
 وفر مستثمر في الموجودات الثابتة 8 24,162 33,283

  قائمة ج – وفر مؤقت التخصيص  20 5,263
    ــــــــ ــــــــ

 )قائمة ـ ج(مجموع صافي الموجودات   2,102,843 2,264,611
   ــــــــ ــــــــ

 مجموع المطلوبات وصافي الموجودات  3,088,597 3,422,854
========= =========   

    
  
  

 عضو مجلس اإلدارة            رئيس مجلس اإلدارة
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    وفر مؤقت  
    عاموفر التخصيص 2016 2015
  إيضاح أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر 

 :واإليراداتالتبرعات      
 برامج قطاع التعليم      
 برنامج التطوير الشامل في مدارس القدس     

 15.1 ـ ـ ـ 140,811
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -بنية تحتية وبرامج تدريبية/  منحة مشروع مساندة التعليم في القدس

 نعبر مؤسسة التعاو) الكويت(

 15.2 ـ 58,047 58,047 168,269
 العربي لإلنماء االقتصادي  الصندوق- مدرسة في القدس 13برنامج التدريب ل/ منحة مشروع مساندة التعليم في القدس

 عبر مؤسسة التعاون) الكويت(واالجتماعي 
 برامج فرعية منبثقة عن برنامج التطوير الشامل     

 15.3 ـ 53,636 53,636 ـ
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -نامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم منحة بر

 عبر مؤسسة التعاون) الكويت(

 14 ـ 53,959 53,959 ـ
 مخصصة من قبل مؤسسة -منحة مسابقة القراءة وبرامج البحث العلمي ومراجعة المناهج وحلقات توعوية ألهالي الطلبة

 صل الحسينيفي
  التحتيةةالبنيبرنامج تطوير     ـ 

  فلسطين الغد-منحة مشروع ترميم وتأهيل مرافق مدارس ومراكز ثقافية في القدس  15.5 ـ 15,991 15,991 9,594
  تبرعات عامة–منحة مشروع تطوير مجموعة من المدارس في مدينة القدس  15.4 ـ  ـ 26,168

 برامج صغيرة وطارئة    ـ 
 )مخصصة من قبل المؤسسة( برامج قطاع التعليم - زمنا في القدس اشترمنح  14 ـ 3,411 3,411 3,612

 برامج قطاع الصحة     ـ 
 )مخصصة من قبل المؤسسة( برامج قطاع الصحة - زمنا في القدس اشترمنح  14 ـ 1,180 1,180 1,372

 برامج قطاع الشباب     ـ 
 )مخصصة من قبل المؤسسة( برامج قطاع الشباب - زمنا في القدس اشترح من 14 ـ 3,959 3,959 5,704

 أخرى     
 تبرعات عامة  14 9,855 ـ 9,855 69,386

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 مجموع التبرعات  9,855 190,183 200,038 424,916

  البرامج واإليرادات األخرىإيرادات 16 81,571 ـ 81,571 69,106
   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
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    وفر مؤقت  
    عاموفر التخصيص 2016 2015
  إيضاح أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر 

 مجموع التبرعات واإليرادات األخرى 17 91,426 190,183 281,609 494,022
 صافي الموجودات المحررة  للوفر العام 17 195,426 (195,426) ـ ـ

========  ======== ========  ========   
 اإليراداتومجموع التبرعات   286,852 (5,243) 281,609 494,022

========  ======== ========  ========   
  :مصاريف البرامج     
 برامج قطاع التعليم      
 برنامج التطوير الشامل في مدارس القدس     

 15.1 ـ ـ ـ 164,482
 واالجتماعي  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي-بنية تحتية وبرامج تدريبية/منحة مشروع مساندة التعليم في القدس

 عبر مؤسسة التعاون) الكويت(

 15.2 87,628 ـ 87,628 204,571
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي - مدرسة في القدس13ـبرنامج التدريب ل/  التعليم في القدسمشروع مساندةمنحة 

 عبر مؤسسة التعاون) الكويت(واالجتماعي 
 لشاملبرامج فرعية منبثقة عن برنامج التطوير ا     

 15.3 61,415  61,415 ـ
 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي -منحة برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

 عبر مؤسسة التعاون) الكويت(

  53,959 ـ 53,959 ـ
 مخصصة من قبل مؤسسة فيصل -الطلبةبرامج مسابقة القراءة والبحث العلمي ومراجعة المناهج وحلقات توعوية ألهالي 

 الحسيني
  التحتيةالبنيةبرنامج تطوير     ـ 

  فلسطين الغد-منحة مشروع ترميم وتأهيل مرافق مدارس ومراكز ثقافية في القدس  15.5 17,391 ـ 17,391 19,845
 عات عامة تبر–منحة  مشروع تطوير مجموعة من المدارس في مدينة القدس  15.4 172 ـ 172 26,623

 برامج صغيرة وطارئة    ـ 
  برامج قطاع التعليم- زمنا في القدس اشتر  8,654 ـ 8,654 3,612

 برامج قطاع الصحة     ـ 
  برامج قطاع الصحة- زمنا في القدس اشتر  1,180 ـ 1,180 1,372

 برامج قطاع الشباب     ـ 
 ج قطاع الشباب برنام-اشتر زمنا في القدس   3,959 ـ 3,959 5,704

 أخرى     
 الشركة العربية للتعليم والثقافة  10,539 ـ 10,539 10,264

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 مجموع مصاريف البرامج 18 244,897 ـ 244,897 436,473
  وعموميةإداريةمصاريف  18 193,830 ـ 193,830 195,255

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 واإلدارةمجموع مصاريف البرامج  18 438,727 ـ 438,727 631,728
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    وفر مؤقت  
    عاموفر التخصيص 2016 2015
  إيضاح أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر 

  موجودات ثابتة واستبعاداتاستهالك 8 10,324 ـ 10,324 9,327
 خسائر تقييم أوراق مالية  7 (374) ـ (374) ـ

 من البرامج فروقات العملة) أرباح(  ـ ـ ـ 2,095
 ت العملةفروقا)  أرباح(خسائر  7 (5,254) ـ (5,254) 25,563

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 المجموع  (443,423) ـ (443,423) (668,713)

========  ======== ========  ========   
 ) ج- قائمة (في صافي الموجودات للسنة ) النقص(الزيادة   (156,571) (5,243) (161,814) (174,691)

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

 عضو مجلس اإلدارة            رئيس مجلس اإلدارة
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 المجموع
  وفر مؤقت 

 تخصيصال
  وفر مستثمر في 
  صندوق عام الموجودات الثابتة

  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  2016 كانون األول 31    

 2016 كانون ثاني 1الرصيد كما في  2,226,065 33,283 5,263 2,264,611
 )قائمة ب(  التغير في صافي الموجودات للسنة )156,571( ـ )5,243( )161,814(
 إضافات على الموجودات الثابتة )1,203( 1,203 ـ ـ
 استبعادات على الموجودات الثابتة 648 )648( ـ ـ
 استهالك موجودات ثابتة 9,676 )9,676( ـ ـ

  تعديالت سنوات سابقة 46  ـ  ـ  46
   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 2016 كانون أول 31ي الرصيد كما ف 2,078,661 24,162 20 2,102,843

======== ======== ======== ========  
  2015 كانون األول 31    

 2015 كانون ثاني 1الرصيد كما في  2,389,931 41,308 8,063 2,439,302
 )قائمة ب(التغير في صافي الموجودات للسنة  )171,891( ـ )2,800( )174,691(
 ودات الثابتةإضافات على الموج )1,302( 1,302 ـ ـ
 استهالك موجودات ثابتة 9,327 )9,327( ـ ـ

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 2015 كانون أول 31الرصيد كما في  2,226,065 33,283 5,263 2,264,611

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

 عضو مجلس اإلدارة            رئيس مجلس اإلدارة
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  إيضاح 2016 2015
   دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
 المنح والتبرعات المستلمة  200,038 330,950
  أخرىوإيرادات الفوائد إيرادات  81,571 138,492

 المدفوع للموظفين والموردين  )429,202( )679,048(
    ـــــــ ـــــــ

 األنشطة التشغيلية) المستخدمة في(صافي النقد   )147,593( )209,606(
   ـــــــ ـــــــ

 نشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من األ   
 شراء موجودات ثابتة )8( )1,203( )1,302(
 تقييم أوراق مالية  )374( ـ

    ـــــــ ـــــــ
 األنشطة االستثمارية )فية المستخدم(صافي النقد   )1,577( )1,302(

   ـــــــ ـــــــ
 سنة في النقد في الصندوق ولدى البنوك خالل ال)النقص(  )149,170( )210,908(

 النقد في الصندوق ولدى البنوك في أول السنة  2,163,557 2,374,465
    ـــــــ ـــــــ
 النقد في الصندوق ولدى البنوك في آخر السنة  2,014,387 2,163,557
   ـــــــ ـــــــ

 :تعديالت   
 التغيير في صافي الموجودات للسنة  )161,768( )174,691(

 ك موجودات ثابتةاستهال  9,676 9,327
  خسارة استبعاد موجودات ثابتة   648 ـ

 في أرصدة البنوك المقيدة  النقص  160,412 87,694
  في مدينون مختلفون ومصاريف مدفوعة مقدماالنقص  22,046 18,848
  في مخصص تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفينالزيادة  )النقص(  )117,774( 34,808

  في دائنون مختلفون ومصاريف مستحقة الدفع)النقص(  )26,506( )62,958(
  منح مؤجلة االستحقاقفي )النقص(  )34,327( )122,634(

    ـــــــ ـــــــ
 التشغيليةاألنشطة  الناتج من ) فيةالمستخدم(صافي النقد   )147,593( )209,606(

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

 
 لس اإلدارةعضو مج            رئيس مجلس اإلدارة
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 :التأسيس وطبيعة النشاط .1

اسي تحسين الجوانـب االجتماعيـة   سمؤسسة فيصل الحسيني الخيرية هي مؤسسة خيرية هدفها األ       
.  المتاحـة اإلمكانيـات  الوطن وتقديم العون لهم بالقدر الممكـن وضـمن   أنحاءللمواطنين في كافة  

 وتـم تـسجيلها بموجـب أحكـام قـانون      2002تأسست مؤسسة فيصل الحسيني الخيرية في عام  
-C-160( تحت رقم    2002 كانون ثاني    30الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطيني بتاريخ       

QR(كمؤسسة غير ربحية .  
  :  المؤسسةأهداف أهم
 .جمع وحفظ وتوثيق ونشر تاريخ وتراث المرحوم فيصل الحسيني النضالي والسياسي والفكري -
متابعة النهج الذي سار عليه المرحوم فيصل الحسيني في العمل على الحفـاظ علـى الهويـة                  -

 .الفلسطينية للقدس
 . وتعزيز الصداقة والتفاهم بين أبناء القدس العربية المحبةأواصرتقوية  -
 . أسر الشهداءإلىالعمل على مكافحة اآلفات االجتماعية وتقديم العون والدعم  -
 .6/2/2016تمت المصادقة على البيانات المالية بتاريخ  -

  
  :معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة وتفسيرات .2

معايير الدولية للتقارير القامت إدارة مؤسسة فيصل الحسيني الخيرية بتطبيق , اليةخالل السنة الح
أحكام مجلس معايير المالية الجديدة والمعدلة والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية و

مؤسسات  عرض القوائم المالية 958-205 (ASC)والمعيار رقم المحاسبة في الواليات المتحدة 
التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  إلى باإلضافة لربحغير هادفة ل

إن تطبيق المعايير والتفسيرات . اسبة الدولية ذات الصلة بأنشطتهاالمنبثقة عن مجلس معايير المح
  .الجديدة والمعدلة لم يكن لها أي تأثير جوهري على المركز المالي أو نتائج أعمال المؤسسة

  
 :المحاسبيةص ألهم السياسات ملخ .3

  :أسس المحاسبة غير التجارية
نظمت السجالت المحاسبية للمؤسسة وذلك لتتالءم وقواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات غير 

  :الهادفة للربح وشملت الحسابات ما يلي
  :  عام-صافي الموجودات   .أ 

المتبـرعين وتـشمل   ويشمل كافة التبرعات العامة وغير المخصصة لنشاطات محددة من قبل           
  . كافة المصاريف والنفقات البرامجية واإلداريةأيضا

  : محددةوأنشطة لبرامج أوالصناديق المخصصة للمشاريع   .ب 
 لشروطهم ويجري تحرير قيمـة      استناداوتشمل التبرعات من قبل المتبرعين والقابلة للصرف        

  .هذه التبرعات للوفر العام عند تنفيذ هذه الشروط
  :الموجودات الثابتةوفر مستثمر في   .ج 

  .يمثل الوفر العام المستثمر في الموجودات الثابتة
  : مستشفيات القدسأصدقاءصندوق لجنة   .د 

 أصـدقاء  لجنـة   أصـبحت  موقعة بين الطـرفين      اتفاقية وبناء على    2006 حزيران   1بتاريخ  
  اللجان العاملة التابعة لمؤسسة فيصل الحـسيني الخيريـة، إن          إحدىمستشفيات القدس رسميا    

الصندوق مخصص لمنفعة ست مستشفيات في القدس وهـي مستـشفى المقاصـد الخيريـة               
 ومستـشفى الفرنـساوي     )سانت جون ( ومستشفى العيون    )اوغستا فيكتوريا (ومستشفى المطلع   
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سانت جوزيف ومستشفى الهالل األحمر ومركز األميرة بسمة لألطفال المعاقين و قـد قـرر          (
 يتم استعمال االستثمار األساسي في الصندوق      أنلخيرية   مؤسسة فيصل الحسيني ا    إدارةمجلس  

في القدس ومن  الست  لصالح المستشفيات الخيرية  لإلنفاق على البرامج الصحية في المؤسسة
  .الممكن أن يتم الصرف من الصندوق بناء على اتفاق مع المستفيدين

 علـى النـشاطات   إنفاقهـا   الفوائد الواردة على هذا الحساب البنكي الخاص بالصندوق فيتم أما
 من هـذا  إنفاقهالصحية لصالح المستشفيات الست الخيرية في القدس وبالتالي يتم تحرير ما تم          

  .الصندوق
  :الموجودات الثابتة  .ه 

تظهر الموجودات الثابتة بالكلفة التاريخية وبالصافي من االستهالكات المتراكمة واالنخفـاض           
  : القسط الثابت وفق سنوات الخدمة المفصلة كما يلي على أساس استهالكهافي القيمة، ويجري 

  نسبة االستهالك  عدد سنوات الخدمة  
  %20-15   سنوات7-5   المكتبيةاألجهزة -
  %15-9   سنة11-7  األثاث المكتبي -
  %10   سنوات10  برنامج المحاسبة -

  
  : تبرعات مستحقة القبض والتبرعات مؤجلة االستحقاق  .و 

 اسـتالم  عليها ولم يتم     اإلنفاقامات المتبرعين تجاه عقود تم      تمثل تبرعات مستحقة القبض التز    
 وتمثل التبرعات المؤجلة التبرعات التي تم استالمها قبل الفترة          نهاية السنة المالية   حتى   مبلغها

  .الزمنية الخاصة بتنفيذ المشاريع المتعلقة بها ويتم قيدها ضمن المطلوبات المتداولة
  :استثمارات في األوراق المالية  .ز 

 المالية بالقيمة العادلة لتلك االستثمارات بتاريخ القوائم الماليـة،  األوراق في   االستثماراتتظهر  
  .األنشطةويتم قيد الفروق بين التكلفة والقيمة العادلة لتلك االستثمارات في قائمة 

  :مخصص تعويض نهاية الخدمة وصندوق التوفير  .ح 
دمة وفقا للقوانين سارية المفعول وعلـى       يجري التخصيص لتعويضات الموظفين عند ترك الخ      

  .أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة محتسبة على أساس آخر راتب في السنة المالية
 صندوق توفير خاص بالموظفين الذين تزيـد فتـرة          2005 تموز   1تدير المؤسسة ابتداء من     

وتـساهم   من المـوظفين  األساسيةمن الرواتب % 5خدمتهم عن سنتين بحيث تقتطع المؤسسة    
  . بنفس النسبة في هذا الصندوقأيضا
 من  إدارته ويتم   مريكي المبالغ الخاصة بصندوق التوفير في حساب بنكي بالدوالر األ         إيداعيتم  

  . التقاعدأوقبل المؤسسة ويحصل الموظفين على مستحقاتهم في الصندوق إما عند االستقالة 
   :المخصصات  .ط 

 التزامات على المؤسسة نتيجة أحـداث سـابقة،    تقوم المؤسسة بتكوين مخصصات عندما تنشأ     
  . واجب التسديد والمبالغ الواجب تسديدها محددة القيمةااللتزاموعندما يكون 

  :الضرائب  .ي 
كون المؤسسة مؤسسة غير هادفة للربح وبالتالي فإن إيراداتها من تبرعات المانحين وغيرهـا              

  . المؤسسة غير خاضعة لضريبة الدخلأنشطة إيراداتمن 
  :األجنبيةمعامالت بالعمالت ال  .ك 

، أما المعامالت التي تتم بالـشيقل  مريكياألتحتفظ المؤسسة بسجالت محاسبية منظمة بالدوالر   
  : فيتم تحويلها للدوالر كما يليأخرى أو بعمالت الجديد

 تتم بالدوالر يتم قيدها بنفس القيمة المقبوضة والمصاريف التي واإليراداتالتبرعات  .1
  . بالدوالر

 تتم بالعمالت األخرى يتم تحويلها للدوالر حسب والمصاريف التي واإليراداتتبرعات ال .2
 . الصرف السائدة بتاريخ كل معاملةأسعار
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أرصدة الموجودات والمطلوبات القائمة بعمالت بغير الدوالر فيجرى ترجمتها للدوالر  .3
ردة في الجدول حسب األسعار الواحسب سعر الصرف السائد كما بتاريخ القوائم المالية 

  :التالي
  العملة  2016  2015

   شيقل /الدوالر  3.8488  3.902
   يورو/الدوالر  1.0458  1.088
   دينار أردني/الدوالر  1.41  1.41

  . األنشطةيجري قيد فروقات العملة الناتجة عن عملية الترجمة ضمن قائمة  .4
  

  :االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة .4
، 3 إيـضاح ل تطبيق مؤسسة فيصل الحسيني الخيرية للسياسات المحاسبية الـواردة فـي             من خال 

يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات حـول القيمـة الدفتريـة للموجـودات               
وتستند هذه التقديرات واالفتراضات علـى     . والمطلوبات التي ليست بادية للعيان من مصادر أخرى       

قد تختلـف النتـائج الفعليـة عـن تلـك         . ية وعوامل أخرى والتي تعتبر ذات صلة      الخبرة التاريخ 
  .التقديرات

 مراجعة التقديرات المحاسبية في إدراجيتم . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات على أساس مستمر
 في أو,  كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترةإذافترة المراجعة التي يتم فيها مراجعة التقدير 

فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية والمستقبلية على حد 
  .سواء

  
  :نقد في الصندوق ولدى البنوك .5

  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 
2015  2016    

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  النقد في الصندوق ولدى البنوك 2,014,387 2,163,557

  أرصدة بنكية مقيدة 164,100 324,512
   ــــــــ ــــــــ

  المجموع 2,178,487 2,488,069
========= =========   

 
  : حسب أنواع العمالت مما يلي كانون األول31 كما في يتألف رصيد هذا البند  .ب 

2015  2016    
   دوالر أمريكي دوالر أمريكي

  نقد في الصندوق 1,074 816
  جديد شيقل –ك لدى البنوودائع  38,462 15,768

  أمريكي دوالر –ك ودائع لدى البنو 1,311,904 1,506,552
   يورو –ك ودائع لدى البنو 8 176,031
  أردني دينار –ك ودائع لدى البنو 827,039 788,902

   ــــــــ ــــــــ
  المجموع 2,178,487 2,488,069

========= =========   
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  : حسب أغراض التخصيص مما يلي كانون األول31ما في  كيتألف رصيد هذا البند  .ج 
2015  2016    

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  حسابات غير مقيدة في البنوك    

  نقد في الصندوق ولدى البنوك 2,014,387 2,163,557
  اإلدارةأرصدة بنكية مقيدة من قبل   

  االدخارمخصص تعويض نهاية الخدمة وصندوق  156,249 274,011
  :أرصدة بنكية مقيدة للمشاريع  

  حملة مستشفى المقاصد 65 95

18,975 4 

 في مدرسة 13ل التدریب برنامج /في القدس مشروع مساندة التعلیم 
 واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق  - القدس

  التعاون مؤسسة عبر) الكویت(

13,530  1  
 - القدس في ثقافیة ومراكز مدارس مرافق وتأھیل ترمیم مشروع
  الغد فلسطین

 82 ـ

 – برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 عبر) الكویت (واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق

  التعاون مؤسسة
   منح عامةـمشروع تطوير البنية التحتية للمدارس  7,699 17,901

   ــــــــ ــــــــ
50,501 7,851      

   ــــــــ ــــــــ
  *المجموع  2,178,487 2,488,069

========= =========   
 31 كما في أمريكيدوالر  2,125,952.26بلغت قيمة الودائع البنكية المربوطة بفائدة مبلغ * 

 31 كما في أمريكيدوالر  2,451,834( ،% 3.43معدل فائدة سنوية ب و2016 أولكانون 
  .)%2.73 بمعدل فائدة سنوية 2015كانون األول 

  
 :مدينون مختلفون ومصاريف مدفوعة مقدما .6

 :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 
2015  2016    

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي
    ب– إيرادات مستحقة القبض 23,241 25,000
  فوائد مستحقة القبض 30,706 29,576

  مصاريف مدفوعة مقدما 5,296 4,420
  فعات مقدمة لمؤسساتسلف ود  147  526

  سلف موظفين 1,246 10,566
   ج – قروض للمؤسسات 15,520 32,763

   ــــــــ ــــــــ
103,364 76,156   

   د –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : يطرح )5,520( )10,169(
   ــــــــ ــــــــ

92,682 70,636   
========= =========   
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  : من2016 كانون األول 31 القبض كما في  مستحقةإيراداتتتألف   .ب 

2015  2016  
 
  

   دوالر أمريكي دوالر أمريكي

  23,241  ـ

 – برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 عبر) الكویت (واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق

  التعاون مؤسسة

  ـ  25,000
 لإلنماء العربي الصندوق - سالقد في التعلیم مساندة مشروع

  التعاون مؤسسة عبر) الكویت (واالجتماعي االقتصادي
   ــــــــ ــــــــ

25,000  23,241    
========= =========   

  
  : من2016 كانون األول 31تتألف القروض للمؤسسات كما في   .ج 

2015  2016   
  دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 لفني الإلنتاجيبوس  10,000 20,000
 مديرية التربية والتعليم ـ 5,243
 )مدينة... وطن...رجل(مخرج فيلم فيصل الحسيني  ـ 2,000
 قضية كرم المفتي 5,520 5,520

   ــــــــ ــــــــ
32,763 15,520  

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

  : مما يلييتألف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  .د 
2015  2016   

  دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  نادي هالل القدس ـ 2,649
 )مدينة... وطن...رجل(مخرج فيلم فيصل الحسيني  ـ 2,000
 قضية كرم المفتي 5,520 5,520

   ــــــــ ــــــــ
10,169 5,520  

========= =========  
  
 : في األوراق الماليةاستثمارات .7

ر بأسهم شركة الوطنية موبايل بشراء ، قرر مجلس إدارة المؤسسة االستثما2010خالل عام 
  .  طويل األمدكاستثمار أمريكي دوالر 39,000 سهم بتكلفة 30,000

، قامت شركة الوطنية موبايل بدفع مبلغ لمؤسسة فيصل الحسيني تبلغ قيمته 2011خالل عام 
كما  بلغ عدد األسهم المملوكة.  سهم بعد االكتتاب11,299 إرجاع مقابل أمريكي دوالر 14,689

 1.02 سهم وبلغ سعر السهم السوقي 18,701  من قبل المؤسسة2013 أول كانون 31في 
  .سهم/دوالر

 سهم وبلغ 18,701 من قبل المؤسسة 2016 كانون األول 31بلغ مجموع األسهم المملوكة كما في 
 دوالر أمريكي قيدت 374 وقد نتج عن ذلك ربحاً بمبلغ سهم/ دوالر0.87سعر السهم السوقي 

  .ن قائمة األنشطة والتغير في صافي الموجوداتضم
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 : بالصافي–موجودات ثابتة  .8

  :يتألف هذا البند مما يلي

 
  أجهزة مكتبية 

 أثاث مكتبي ومعدات
  برنامج المحاسبة 

 المجموع وأخرى
 أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  أمريكيدوالر  

     التكلفة
 151,972 54,536 16,639 80,797 1/1/2016رصيد 
 1,203 402 175 626 إضافات
 (812) ـ ـ (812) حذوفات

 ـ (3) 5 (2)  تصنيفإعادة
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

 152,363 54,935 16,819 80,609 31/12/2016رصيد 
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

     االستهالك المتراكم
 118,689 33,885 12,446 72,358 1/1/2016رصيد 

 9,676 5,191 1,049 3,436 استهالك السنة
 (164) ـ ـ (164) حذوفات

 ـ 3,125 ـ (3,125)  تصنيفإعادة
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

 128,201 42,201 13,495 72,505 31/12/2016رصيد 
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

     ريةصافي القيمة الدفت
12/31/2016 8,104 3,324 12,734 24,162 
 ========= ========= ========= ========= 

12/31/2015 8,439 4,193 20,651 33,283 
 ========= ========= ========= ========= 

  
  مستشفيات القدسأصدقاءموجودات صندوق لجنة  .9

ات القدس لجنة عمل رسمية لدى مؤسسة  أصبحت لجنة أصدقاء مستشفي2006 حزيران 1بتاريخ 
قرر مجلس إدارة المؤسسة بأن يتم استعمال االستثمار األساسي في . فيصل الحسيني الخيرية

.  القدسالخيرية الست فيلصالح المستشفيات  الصندوق لإلنفاق على البرامج الصحية في المؤسسة
صحية لصندوق ليتم صرفها لنشاطات  اتقيد الفائدة السنوية المقبوضة على الحساب البنكي لهذا

  .)13رقم  إيضاح(  ومن ثم تحريرهاللمستشفيات الست الخيرية في القدس
  

  : الحركة التي تمت على هذا الحساب هي كما يليأن
2015  2016   

   أمريكي دوالر دوالر أمريكي
  دينار أردنيـودائع لدى البنوك  528,592 312,517
  دوالر أمريكيـلبنوك ودائع لدى ا 26,909 232,366
 * دوالر أمريكيـقرض مستشفى المقاصد  176,470 176,470

 ** دوالر أمريكيـقرض لمركز األميرة بسمة  64,000 68,500
  دوالر أمريكي–قرض لشبكة مستشفيات القدس  3,071 3,071

   ــــــــ ــــــــ
792,924 799,042  

========= =========  
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 دوالر 176,470  بقيمةاإلسالميلمستشفى المقاصد  تم منح قرض ،2011ار  أي12بتاريخ * 
 وقد تم تمديد فترة سداد القرض.  بحسب االتفاق2012 شباط 28 على أن يتم تسديده في أمريكي
  .2017تم تمديد فترة السداد للعام ومن ثم . 2016 و2015للعامين 

 دوالر 70.000 األميرة بسمة بقيمة  تم منح قرض لمركز،2012ول األ كانون 16 بتاريخ* *
وقد تم تمديد فترة سداد .  بحسب االتفاق2013 كانون األول 1 في  على أن يتم تسديدهأمريكي
  .2017تم تمديد فترة السداد للعام ومن ثم  .2016 و2015للعامين القرض 

  
 :دائنون مختلفون ومصاريف مستحقة الدفع .10

  :و التزامات تجاه المشاريعقة من مصاريف مستحيتألف رصيد هذا البند 
2015  2016   

  دوالر أمريكي دوالر أمريكي
 مشروع تطوير البنية التحتية للمدارس 6,960 14,983

  مصاريف مستحقة لبرامج التعليم  ـ 1,281

 ـ 29,012

 الصندوق - القدس في التعلیم مساندة لمشروع  مصاریف مستحقة
 مؤسسة عبر) الكویت (يواالجتماع االقتصادي لإلنماء العربي
  التعاون

 17,428 ـ

برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي مصاریف مستحقة ل
 واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق  –صعوبات التعلم 

  التعاون مؤسسة عبر) الكویت(
  أتعاب مستحقة لمدققي الحسابات  3,944 5,800
  حقةضريبة الدخل المست 812 1,540
  مصاريف مستحقة أخرى  1,319 4,353

   ــــــــ ــــــــ
 المجموع 30,463 56,969

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

 :منح مؤجلة االستحقاق .11
  :تتألف المنح المؤجلة االستحقاق مما يلي

2015  2016   
  دوالر أمريكي دوالر أمريكي

 ـ 18,336
 لإلنماء ربيالع الصندوق –مساندة التعلیم في القدس  مشروع

 التعاون مؤسسة عبر) الكویت (واالجتماعي االقتصادي

 ـ 15,991

منحة مشروع ترمیم وتأھیل مرافق مدارس ومراكز ثقافیة 
  فلسطین الغد-في القدس 

  
   ــــــــ ــــــــ

 المجموع ـ 34,327
========= =========   
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 : الموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة وصندوق توفير .12
  :ألف هذا البند مما يلييت

2015  2016   
  تعويض نهاية الخدمة  .أ  دوالر أمريكي دوالر أمريكي

  الرصيد في أول السنة 151,276 134,035
  التخصيص لتعويضات الموظفين للسنة: يضاف 25,075 27,621

  تعويضات مدفوعة خالل السنة   : يطرح )20,102( )10,380(
   ــــــــ ــــــــ

  الرصيد في أخر السنة 156,249 151,276
========= =========   

  
2015  2016   

  صندوق التوفير  .ب  دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  الرصيد في أول السنة 122,747 105,180

   على الصندوق خالل السنةإضافات: يضاف 5,297 23,188
مبالغ مدفوعة من الصندوق خالل السنة   : يطرح )128,044( )5,621(

   ــــــــ ــــــــ
  الرصيد في أخر السنة ـ 122,747

   ــــــــ ــــــــ
  نتفاعات الموظفينامجموع  156,249 274,023

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

 :القدس مستشفيات أصدقاءصندوق لجنة لمطلوب ال .13
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016   
  دوالر أمريكي دوالر أمريكي

  لرصيد في أول السنة ا 792,924 806,854
  فوائد بنكية 6,392 13,669

  فرق العملة )151( 189
  السنةالمصاريف المستحقة التي دفعت خالل  ـ )27,338(
   الصندوق العام–المحرر لنشاطات مشروع الصحة  )123( )450(

   ــــــــ ــــــــ
   السنة آخرالرصيد في  799,042 792,924

========= =========   
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  :تبرعات عامة .14
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016   
  دوالر أمريكي دوالر أمريكي

  أفراد  
  السيدة سعاد الحسيني 49,934 49,960

 السيدة جهاد الحسيني 2,800 7,043
 السيدة سميحة الحسيني ـ 3,500
 السيدة فدوى الحسيني 760 3,000

 السيدة لبيبة الحسيني 1,400 ـ
 السيدة لمى الحسيني 1,500 2,878
 السيدة رندة الحسيني ـ 2,000
 السيد رياض الحسيني ـ 1,218
 السيدة دياال الحسيني ـ 1,200

 السيد زهير العمد ـ 993
 السيد عبد القادر الحسيني ـ 700

 أخرى 15,847 7,132
   ــــــــ ــــــــ

 المجموع 72,241 79,624
  ــــــــ ــــــــ

 تمؤسسا  
 المحرر من أصدقاء مستشفيات القدس: يضاف 123 450

   ــــــــ ــــــــ
 اإلجمالي 72,364 80,074

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

 :والمشاريعملخص المنح  .15
 الصندوق العربي تدريبية وبرامج تحتية بنية/ -منحة مشروع مساندة التعليم في القدس  .1.15

 : عبر مؤسسة التعاون) الكويت(لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
يمول هذا المشروع عن طريق مؤسسة التعاون بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء 

مدة العمل . أمريكي دوالر 2,030,172 المشروع  تبلغ ميزانية،االقتصادي واالجتماعي
الفئة المستهدفة في المشروع هي . 2011  أيلول 1من شهرا تبدأ 35على هذا المشروع هي 

فيما .  في سبعة عشر مدرسة في القدس الشرقيةواألهاليمدراء المدارس، المعلمين الطالب، 
  :ن األهداف الرئيسية للمشروع م.2015 أيلول 30بعد تم تمديد مدة المشروع حتى 

 .منهجية للطالب في مجاالت الفنون والرياضة توفير نشاطات ال .1
 . اإلبداعي تطوير التفكيرإلىمنهجية للطالب تهدف  توفير نشاطات ال .2
التعريف بجائزة فيصل الحسيني للشباب، وتقديم التدريب المطلوب للمشتركين في  .3

 .مجاالت الرياضة، العمل التطوعي والتخييم
  .تشخيص وعالج الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلم .4
تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا، أساليب التعليم، التخطيط والتقويم، والتعامل  .5

  . الطالب الذين يعانون من صعوبات تعلممع
 مواضيع إلى عن حقوق الطفل واحتياجات الشباب باإلضافة األهاليورشات عمل مع  .6

  . يتم طرحهاأخرى
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منهجية إضافية لتقوية الطالب الضعفاء في مجاالت اللغة العربية  حصص ال .7
  .واالنجليزية والرياضيات

إلى توفير ما تحتاجه الفئات المستهدفة من ترميم وإعادة تأهيل خمسة مدارس، باإلضافة  .8
  .األجهزة، األدوات التعليمية، أدوات النشاطات الالمنهجية واألثاث

 
 - القدس في مدرسة 13ل التدريب برنامج / القدس في التعليم مساندة مشروع منحة .2.15

  :التعاون مؤسسة عبر) الكويت (واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق
 مع مؤسسة نبالتعاو ،  االقتصادي واالجتماعيمول من الصندوق العربي لإلنماءمشروع م

 1 شهرا ابتداء من 23، ومدته أمريكيدوالر  481,478 تبلغ ميزانية المشروع. التعاون
 المعلمينلطالب، مدراء المدارس، الفئات المستهدفة في المشروع هي ا. 2012نيسان 
 أيلول 30فيما بعد تم تمديد مدة المشروع حتى . شرقية ال مدرسة في القدس13 في واألهالي

 :أهداف المشروع هي. 2015
 .تطوير القدرات المهنية التعليمية واإلدارية -
 .تطوير القدرات في مجال الحاسوب -
 .تطوير قدرات المشرفين والمعلمين في مجال اإلرشاد وصعوبات التعلم -

 
 العربي الصندوق-  ذوي صعوبات التعلممنحة برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة  .3.15

  :التعاون مؤسسة عبر) الكويت (واالجتماعي االقتصادي لإلنماء
. عبر مؤسسة التعاون مشروع ممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،

 حزيران 1 شهرا ابتداء من 14 دوالر أمريكي، ومدته 103,000تبلغ ميزانية المشروع 
 : ف المشروعأهدا. 2016

تدريب عدد من معلمي المدارس على استخدام الروبوتات في تعريض الطلبة لمفاهيم  -
  .فيزيائية ورياضية بشكل عملي ملموس

  .توعية عدد من معلمي المدارس في موضوع صعوبات التعلم -
تنفيذ المعلمين المتدربين حصصا خاصة بمفاهيم رياضية وفيزيائية ضمن المنهاج  -

  .استخدام الروبوتات وبوعي الحتياجات الطلبة ذوي صعوبات التعلمالفلسطيني عبر 
قياس أثر استخدام الروبوتات على مجموعة من الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم  -

  .في بيئات تعليمية مختلفة
ة من القدس ومن محافظة في الشمال وأخرى / معلم40 عدد المتدربين هو :الفئة المستهدفة

ة من / طالب100عدد المستفيدين خالل فترة المشروع هو .حديدهما الحقافي الجنوب يتم ت
كما سيستفيد طلبة المعلمين . وهم الطلبة الذين ستتم متابعتهم خالل فترة المشروع . القدس

الذين سيتم تدريبهم في المحافظات الشمالية والجنوبية وهم من ست مدارس، علما انه لن يتم 
  . يتم عمل تشخيصات، حيث سيتركز العمل فقط مع المعلمينفحص تطور أداء الطلبة ولن

  
 :  تبرعات عامة–مشروع تطوير مجموعة من المدارس في مدينة القدس  .4.15

 دوالر 476,300المشروع المشروع ممول عن طريق تبرعات فلسطينية عامة، تبلغ ميزانية 
تنفيذ المشروع في بدأ . أمريكي دوالر  5,012,554، وتبلغ ميزانية ملحق المشروع أمريكي
. ، بينما بدأ بتنفيذ ملحق المشروع في شهر حزيران من نفس العام2010 من العام آذارشهر 

 رفع جودة التعليم الشرقية، مدرسة في القدس 14 تأهيل وإعادة ترميم إلىيهدف المشروع 
ة  مدارس في القدس الشرقية، خلق بيئة مدرسية صديقة للطالب والمعلمين، زيادأربعةفي 

 وإعادة تطوير إلى أيضا، وتطوير مهارات الطالب، كما يهدف المشروع األهلمشاركة 
  .تأهيل البنية التحتية للمدارس
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  : الغدفلسطين -منحة مشروع ترميم وتأهيل مرافق مدارس ومراكز ثقافية في القدس  .5.15
سيني الح مع مؤسسة فيصل اتفاقية قامت فلسطين الغد بتوقيع 2013 تشرين ثاني 13بتاريخ 

 .أشهر ابتداء من تاريخ توقيع االتفاقية ولمدة تسعة أمريكيدوالر  376,600 بقيمةالخيرية 
    .يهدف المشروع لخدمة العديد من المدارس والمراكز

 وذلك من خالل أعمال التجديد وتوفير األدوات والمعدات الالزمة لتلك القدس،الثقافية في 
  .المدارس والمراكز الثقافية

 
  :أخرىوإيرادات دات البرامج إيرا .16

  :يتألف هذا البند مما يلي
2015  2016   

  دوالر أمريكي دوالر أمريكي
  فوائد بنكية 74,283 66,645

  رسوم العطاءات 527 1,648
  أخرى ـ 52

 رسوم العضوية 875 761
 تحصيل ديون مشكوك في تحصيلها 4,649 ـ
 ورشات توعوية لألهل 994 ـ
 يةتبرعات عين 243 ـ

   ــــــــ ــــــــ
69,106 81,571   

========= =========   
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  : صرفهاوأوجهالمنح والتبرعات المخصصة للبرامج  .17
 :يتألف هذا البند مما يلي

                 قطاع التعليم قطاع الشباب قطاع الصحة        

 المجموع

مساهمة 
مؤسسة فيصل 

 التأبين والتوثبق الحسيني
الشركة العربية 

  والثقافةللتعليم

اشتر زمنا في 
 قطاع -القدس
 الصحة

اشتر زمنا في 
 قطاع -القدس
 الشباب

مشروع ترميم 
وتأهيل مرافق 

مدارس ومراكز 
ثقافية في 

 -القدس
 فلسطين الغد

برنامج استخدام 
الروبوتات في 

دعم الطلبة ذوي 
 -صعوبات التعلم

لصندوق العربي 
لإلنماء 

االقتصادي 
  واالجتماعي

عبر ) الكويت(
 سسة التعاونمؤ

مشروع مساندة  
التعليم في 

برنامج /القدس 
 يبالتدر

مدرسة في 13ل
-القدس

الصندوق العربي 
لإلنماء 

االقتصادي 
  واالجتماعي

عبر ) الكويت(
 مؤسسة التعاون

برامج فرعية 
منبثقة عن 

برنامج التطوير 
الشامل في 

مدارس القدس   
مسابقة قراءة (

وبرامج البحث 
العلمي ومراجعة 

هج وحلقات المنا
 توعوية لألهل

اشتر زمنا في 
 قطاع -القدس 
 التعليم

المحرر 
للصندوق العام 

 2016خالل عام 

الرصيد القائم 
كما في 

31/12/2016 

الرصيد القابل 
للصرف خالل 

 السنة
تبرعات مستحقة 

 2016لعام 

تبرعات 
مقبوضة خالل 

 2016سنة 

الرصيد القائم  
أول السنة كما 

في 
31/12/2015  

  دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ر أمريكيدوال دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي
 :تبرعات مقيدة                                  
 برامج قطاع التعليم                                  
 برنامج التطوير الشامل في مدارس القدس                                  

 ـ 58,047 ـ 58,047 ـ 58,047 ـ ـ 55,595 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 55,595
  الصندوق- مدرسة في القدس 13برنامج التدريب ل/ منحة مشروع مساندة التعليم في القدس

 عبر مؤسسة التعاون) الكويت(العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 برامج فرعية منبثقة عن برنامج التطوير الشامل                 

 ـ 30,394 23,242 53,636 ـ 53,636 ـ ـ ـ 53,636 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 53,636
 الصندوق العربي -منحة برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

 عبر مؤسسة التعاون) الكويت(لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 لألهلة القراءة وبرامج البحث العلمي ومراجعة المنهاج وحلقات توعوية مسابق ـ 53,959 ـ 53,959 ـ 53,959 ـ 53,959 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 53,959

 برنامج تطوير البني التحتية                 
  فلسطين الغد-منحة مشروع ترميم وتأهيل مرافق مدارس ومراكز ثقافية في القدس  ـ 15,991 ـ 15,991 ـ 15,991 ـ ـ ـ ـ 15,991 ـ ـ ـ ـ ـ 15,991

 برامج صغير وطارئة                 
  اشتر زمنا في القدس-برامج قطاع التعليم  ـ 3,411 ـ 3,411 ـ 3,411 3,411 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3,411
 تعليم/ مشاريع مقيدة أخرى 5,243 ـ ـ  5,243 5,243 5,243 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5,243

 برامج قطاع الصحة                 
 زمنا في القدس  اشتر–برامج قطاع الصحة  ـ 1,180 ـ 1,180 ـ 1,180 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1,180 ـ ـ ـ 1,180

 برامج قطاع الشباب                 
 زمنا في القدس  اشتر–برامج قطاع الشباب  ـ 3,959 ـ 3,959 ـ 3,959 ـ ـ ـ ـ ـ 3,959 ـ ـ ـ ـ 3,959

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 مجموع تبرعات مقيدة 5,243 166,941 23,242 190,183 5,243 195,426 8,654 53,959 55,595 53,636 15,991 3,959 1,180 ـ ـ ـ 192,974

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 مساهمة مؤسسة فيصل الحسيني الخيرية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 10,539 3,028 232,186 245,753

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
 المجموع 5,243 166,941 23,242 190,183 5,243 195,426 8,654 53,959 55,595 53,636 15,991 3,959 1,180 10,539 3,028 232,186 438,727

======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========   
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  : والمصاريف اإلدارية والعموميةالمصاريف التشغيلية .18
  :يتألف هذا البند مما يلي

        قطاع التعليم 

 
  /مشروع مساندة التعليم في القدس

  مدرسة13برنامج التدريب ل 
  برنامج استخدام الروبوتات في

 دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم
  مشروع ترميم وتأهيل مرافق

      قطاع الشباب قطاع الصحة  ومراكز ثقافية في القدسمدارس

 

  بتمويل من 
  الصندوق العربي 

  لإلنماء االقتصادي 
  ) الكويت(االجتماعي 

 سة التعاونعبر مؤس
  مساهمة مؤسسة
  فيصل الحسيني

  بتمويل من 
  الصندوق العربي 

  لإلنماء االقتصادي 
  ) الكويت(االجتماعي 

 عبر مؤسسة التعاون
  مساهمة مؤسسة
  فيصل الحسيني

  مشاريع منبثقة 
  عن برنامج 

  التطوير الشامل 
  في مدارس القدس

  مسابقة قراءة (
  وبرامج البحث 

  العلمي ومراجعة 
  المناهج وحلقات 

  ) / توعوية لألهل
  مساهمة مؤسسة 
 فيصل الحسيني

  بتمويل من 
 فلسطين الغد

  مساهمة مؤسسة
  فيصل الحسيني

  مشروع / منح عامة
  تطوير مجموعة 
  من المدارس في 

  / مدينة القدس
  مساهمة مؤسسة 
 فيصل الحسيني

  برامج صغيرة 
   اشتر -وطارئة 

 زمنا في القدس
  برامج قطاع 

 الصحة
  برامج قطاع 

 الشباب
  الشركة العربية 

 لتعليم والثقافةل
  مجموع 

 مصاريف البرامج
  مصاريف 

 إدارية وعمومية

  مجموع 
  المصاريف

2016 

  مجموع 
  المصاريف

2015 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي ريكيدوالر أم دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

                  والعامةاإلداريةالمصاريف 
 290,033 232,718 148,842 83,876 ـ ـ ـ ـ 170 1,347 ـ 31,694 7,779 11,832 31,054 ـ الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

 12,922 5,612 3,944 1,668 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1,668  مهنيةأتعاب
 24,032 22,681 22,681 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف المأجور
 5,314 3,711 3,380 331 ـ ـ ـ 23 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 308 مصاريف اتصاالت

 92 2,696 1,884 812 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 812 ـ ـ ـ ـ  ولوازم مكتبيةقرطاسيهمصاريف 
 6,322 5,579 5,247 332 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 332 ـ ـ ـ ـ مصاريف تصليحات وصيانة

 1,216 2,120 193 1,927 ـ ـ ـ 18 ـ 24 ـ 971 ـ 528 386 ـ مصاريف مواصالت
 473 478 478 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف تأمين المكتب

 1,947 1,166 787 379 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 204 ـ ـ 175 ـ مصاريف ضيافة
 1,006 ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخرىمصاريف 

 1,426 1,289 1,135 154 ـ ـ 123 ـ 2 29 ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف بنكية 
 580 1,500 1,500 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف استشارية

 10,526 10,839 231 10,608 10,539 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 18 ـ 51 ـ ـ أخرى إداريةمصاريف 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف المشاريع

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف برامج التعليم
 7,589 19,778 ـ 19,778 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 19,778 ـ ـ )تشخيص وعالج وتدريب(مصاريف صعوبات التعلم 

 59,403 20,530 ـ 20,530 ـ ـ ـ 1,205 ـ ـ ـ 2,661 ـ ـ 377 16,287 مصاريف مستشارين ومدربين وحوافز ومعلمين
 ـ 12,241 ـ 12,241 ـ ـ ـ  ـ ـ ـ 12,241 ـ ـ ـ  مصاريف حوافز طلبة

 1,392 3,733 ـ 3,733 ـ ـ ـ 90 ـ ـ ـ ـ ـ 1,460 ـ 2,183 مصاريف اجتماعات وورشات عمل
 10,540 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مصاريف مشاريع حمالت تثقيفية توعوية

 4,193 1,874 ـ 1,874 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 91 ـ ـ ـ 1,783 علمي العلوم والبحث الأنديةمصاريف 
 220 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مصاريف مخيمات استكشافية ونشاطات وجائزة فيصل الحسيني للشباب

 4,846 5,471 ـ 5,471 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 5,471  والعاب وضيافة للنشاطات ومواد مساندة ومواد توضيحيةقرطاسيهمصاريف 
 8,853 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مكتباتإنشاءمصاريف 

 ـ 11,814 ـ 11,814 ـ ـ ـ 17 ـ ـ ـ 4,935 ـ ـ ـ 6,862  صفوف مدرسيةوأثاثمصاريف كتب 
 9,106 3,470 ـ 3,470 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3,470 وأدوات آالتمصاريف توفير 

 2,636 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف مختبرات
 27,466 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المحوسباإلدارةمصاريف برنامج الربط االلكتروني وبرنامج 

 46,946 19,117 ـ 19,117 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 19,117 ـ ـ  روبوتات- اإلبداعمصاريف برنامج تطوير 
 28,761 7,072 ـ 7,072 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 7,072  التدريبأدلة إنتاجمصاريف 
 2,678 1,212 ـ 1,212 ـ ـ ـ 342 ـ ـ ـ ـ ـ 870 ـ ـ  جرائدإعالناتمصاريف 

 2,966 4,811 ـ 4,811 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4,811  للممولينإعالم -مصاريف نشاطات مرئية 
 21,860 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  حاسوبوأجهزة أثاثمصاريف 

 21,042 15,991 ـ 15,991 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 15,991 ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف ترميم وصيانة
 3,612 1,716 ـ 1,716 ـ ـ ـ 1,716 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف مشاريع صغيرة وطارئة

 ـ 10,964 ـ 10,964 ـ ـ ـ 5,243 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 41 5,680 أخرىمصاريف برامجية 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف برامج الشباب

 1,446 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صاريف مشاريع الشبابم
 4,038 3,959 ـ 3,959 ـ 3,959 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخرىمصاريف برامجية 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف برامج الصحة
 1,210 1,057 ـ 1,057 ـ ـ 1,057 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخرىمصاريف برامجية 

 1,272 500 500 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أخرى ومصاريف افييهثقمؤسسات 
 3,763 3,028 3,028 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مصاريف تأبين وتوثيق تراث المرحوم فيصل الحسيني

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 631,728 438,727 193,830 244,897 10,539 3,959 1,180 8,654 172 1,400 15,991 53,959 7,779 53,636 32,033 55,595 )ب-قائمة(مجموع المصاريف قبل االستهالك و فروقات العملة 

 ـ 10,324 10,324 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ )8-إيضاح( الثابتة لألصولاستهالك استبعاد 
 631,728 449,051 204,154 244,897 10,539 3,959 1,180 8,654 172 1,400 15,991 53,959 7,779 53,636 32,033 55,595 المجموع
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 : المخاطروإدارة القيمة العادلة – المالية األدوات .19
 :القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  .أ 

أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا عن القيمة العادلة كما 
  .وائم الماليةبتاريخ الق

 :مخاطر االئتمان  .ب 
.  للوفاء بااللتزامات المتعلقة بهااألموالويقصد بتلك المخاطر عدم قدرة المؤسسة على توفير 

 الموجودات المالية للمؤسسة تتكون من النقد في البنوك والذمم المدينة علما بأن األموال إن
  .ية عاليةالنقدية للمؤسسة مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مالئمة مال

 :مخاطر تقلبات أسعار العمالت  .ج 
. ويقصد بها مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف للعمالت األجنبية

 صافي الناتج من مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية قد يؤثر عليها إنتعتبر إدارة المؤسسة 
ما الصرف على البرامج يتم بشكل ، فيأخرىنتيجة الحصول على تبرعات بعمالت أجنبية 

  . بسبب التذبذب المتواصل لسعر صرف الدوالر مقابل الشيقلالجديدرئيسي بالشيقل 
  :مخاطر التشغيل  .د 

تعتمد المؤسسة في تمويل برامجها بصورة أساسية على المنح المتحصل عليها من المانحين، 
 ستكون كافية 2016 خالل العام وتعتقد إدارة المؤسسة أن مستوى التمويل لبرامجها ومشاريعها

  .  ضمن نفس المستوى للتمويل في السنوات السابقة المؤسسةوأنشطةلتمويل كافة المصاريف 
 :العالقة مع المانحين  .ه 

 معظم إيرادات المؤسسة من أفراد وجهات مانحة وال تعتقد إدارة المؤسسة بأن استالميتم 
  .مستقبل الممولين سيتوقف لسبب معين بالأحدتعاملها مع 

  
  
 
 
 
 
  


