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  تقریر مدقق الحسابات المستقل
  

  العامة المحترمینالسادة/ أعضاء الھیئة 
 فیصل الحسیني الخیریة جمعیة
  فلسطین  – القدس

  
  ئم المالیة تقریر حول تدقیق القوا

  الرأي
إلى  3المبینة في الصفحات من  لجمعیة فیصل الحسیني الخیریةلقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 

وقائمة األنشطة والتغیر  2018كانون األول  31، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 22رقم 
لمنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات حول القوائم وقائمة التدفقات النقدیة للسنة ا الموجوداتفي صافي 

 المالیة، بما في ذلك ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة.

المركز المالي  في رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریة
دیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ ، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النق2018كانون األول  31للجمعیة كما في 

  وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والسیاسات المرفقة.

  أساس الرأي 
ً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة  لقد قمنا بالتدقیق وفقا

القوائم المالیة من ھذا التقریر. نحن مستقلون أشمل ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق 
ً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس المھنة، وھو ما  عن الجمعیة وفقا
یتفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي الحسابات القانونیین 

مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة في فلسطین، وقد وفینا الفلسطینیة، جنباً إلى جنب 
ً لھذه المتطلبات. نعتقد أن بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة  مسئولیاتنا األخالقیة وفقا

  ومناسبة لتوفر أساساً لرأینا حول التدقیق.

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

المالیة ومتطلبات القانون المعمول بھ في فلسطین، وتشمل ھذه المسئولیة االحتفاظ بالرقابة الداخلیة التي 
لة خالیة من أخطاء جوھریة سواء تجدھا اإلدارة ضروریة لتمكنھا من إعداد القوائم المالیة بصورة عاد

  كانت ناشئة من احتیال أو عن خطأ.
في إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة الجمعیة على االستمرار كمنشأة مستمرة، 
واإلفصاح حیثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الجمعیة على االستمرار وعن استخدام 

مبدأ االستمراریة في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد وقف العملیات أو لیس لدیھا أیة بدائل أساس 
  حقیقیة إال القیام بذلك.

  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملیة التقاریر المالیة.

  مسؤولیة مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة
فیما إذا كانت القوائم المالیة مأخوذة ككل خالیة من األخطاء  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول

الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأینا الفني. 
إن التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضماناً بأن التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة 

قیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب للتد
احتیال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن 

  تؤثر في القرارات االقتصادیة للمستخدمین لھذه القوائم المالیة. 
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ق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني كجزء من عملیة التدقی
  من خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:

بتحدید مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ونصمم  -
نحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتوفر أساساً وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، و

لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر من الخطر 
الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب، كون االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو تزویر، أو 

 ، أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلیة.حذف مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف
بالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم إجراءات  -

التدقیق المناسبة حسب الظروف، لیس بھدف إبداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة الداخلیة لدى 
 الجمعیة. 

 المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة التقدیرات ومعقولیة المتبعة لمحاسبیةا السیاسات مالئمة بتقییم -
 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 

باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استنادا ألدلة التدقیق التي تم الحصول  -
أن تثیر شكوكا علیھا، فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن 

كبیرة حول قدرة الجمعیة على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم االستخالص بموجود مثل ھذه 
الحاالت، نحن مطالبون بأن نَْلِفَت انتباه اإلدارة ضمن تقریرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات 

غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل الصلة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات 
على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي  استخالصنا یعتمدرأینا. إن 

حسابات، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تجعل الجمعیة تتوقف عن االستمرار 
 كمنشأة مستمرة. 

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

  
لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة، بما في ذلك 

  لیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.أي نقاط ضعف في الرقابة الداخ
  تقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة األخرى 

تحتفظ الجمعیة بسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة، وتتفق من كافة النواحي الجوھریة مع القوائم 
  المالیة المرفقة.

  
ریر مدقق الحسابات المستقل ھو إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تق

  المدیر التنفیذي جمال ملحم.
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
  251/1997رخصة رقم 

  
  

  جمال ملحم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

   2019 نیسان 15رام هللا في 
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 إیضاح 2018 2017
   دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 الموجودات   
 نقد في الصندوق ولدى البنوك 4 1,882,909 1,904,902
 أرصدة بنكیھ مخصصة 4 1,441,912 1,631,447

 مدینون مختلفون ومصاریف مدفوعة مقدما 5 347,830 80,640
 راق المالیةاستثمارات في األو 6 15,335 19,449
  موجودات ثابتة ـ بالصافي 7 39,965 29,107

828,404 863,465 8 
موجودات صندوق لجنة أصدقاء مستشفیات 

 القدس
_________ _________     

 مجموع الموجودات  4,591,416  4,493,949
======== ========   

 المطلوبات وصافي الموجودات   
 المطلوبات:   

 دائنون مختلفون ومصاریف مستحقة الدفع 9 680,800 106,136
 منح مؤجلة االستحقاق 10 701,411 1,246,423

 مخصص تعویض نھایة الخدمة  11 214,189 185,656

828,404 863,465 12 
المطلوب لصندوق لجنة أصدقاء مستشفیات 

 القدس
_________ _________     

 مجموع المطلوبات  2,459,865  2,366,619
_________ _________    

 صافي الموجودات:   
 وفر غیر مخصص  (1,448,026) 1,681,678

 وفر مستثمر في الموجودات الثابتة 7 39,965 29,107
 قائمة ج  –وفر مؤقت التخصیص   3,539,612 416,545

_________ _________     
 ج) –مجموع صافي الموجودات (قائمة   2,131,551  2,127,330

_________ _________    
 مجموع المطلوبات وصافي الموجودات  4,591,416  4,493,949

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

  
  

 عضو مجلس اإلدارة            رئیس مجلس اإلدارة
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 وفر مؤقت
 وفر غیر مخصصالتخصیص20172018

 إیضاحدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي
التبرعات واإلیرادات: 
برامج قطاع التعلیم 
یر الشامل في مدارس القدسبرنامج التطو 

166,633974,104974,104--14.1 
مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك 15منحة مشروع التطویر الشامل في

فلسطین
 برامج فرعیة منبثقة عن برنامج التطویر الشامل 

41,564102,438102,438--14.3 
دعم الطلیة الذین یعانون من صعوبات التعلم في مدارس القدس بتمویل من الصندوق برنامجمنحة مشروع

 العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

49,365------14.2 
منحة برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء 

 االجتماعي عبر مؤسسة التعاوناالقتصادي و
 برنامج تطویر البنى التحتیة 

106,0081,546,2631,546,263--14.5 
منحة مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 عبر مؤسسة التعاون

7,030473,286473,286--14.4 
بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي –برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدسمنحة مشروع

 واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
  برامج قطاع التعلیم (مخصصة من قبل الجمعیة)–منح إشتر/ي زمنا في القدس --43,03411,89611,896

 برامج قطاع الصحة 
  قطاع الصحة (مخصصة من قبل الجمعیة)برامج–ح إشتر/ي زمنا في القدسمن --97310,40810,408

 برامج قطاع الشباب 
  قطاع الشباب (مخصصة من قبل الجمعیة)برامج–منح إشتر/ي زمنا في القدس --1,9384,6724,672

 اخرى 
 تبرعات عامة 39,23713--8,12139,237

____________________________________   
مجموع التبرعات واالیرادات 3,162,3043,123,06739,237 424,666

 ایرادات أخرى 59,62515--87,12059,625
___________________________ _________  

مجموع التبرعات واإلیرادات األخرى 16 3,123,06798,862 511,7863,221,929
================================  

 مصاریف البرامج: 
 برامج قطاع التعلیم 
 برنامج التطویر الشامل في مدارس القدس 

مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك 15منحة مشروع التطویر الشامل في 974,10414.1--166,633974,104
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 وفر مؤقت
 وفر غیر مخصصالتخصیص20172018

 إیضاحدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي
 فلسطین

 فرعیة منبثقة عن برنامج التطویر الشاملبرامج 

41,564102,438-- 102,43814.3 
منحة مشروع برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من صعوبات التعلم في مدارس القدس بتمویل من الصندوق 

 العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

51,905-- ---- 14.2 
م الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء منحة برنامج استخدا

 االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
 برنامج تطویر البنى التحتیة 

98,1241,540,520-- 1,540,52014.5 
إلنماء االقتصادي واالجتماعي منحة مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل من الصندوق العربي ل

 عبر مؤسسة التعاون

6,302473,286--473,28614.4 
منحة مشروع برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

 واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
 برامج صغیرة وطارئة  

 برامج قطاع التعلیم–منا في القدسإشتر/ي ز 11,896--41,46811,896
 برامج قطاع الصحة  

 برامج قطاع الصحة–إشتر/ي زمنا في القدس 10,408--97310,408
 برامج قطاع الشباب  

 برنامج قطاع الشباب–اشتر/ي زمنا في القدس 4,672--1,9384,672
 اخرى  

 تعلیم والثقافةالشركة العربیة لل 319--456319
 تراث فیصل الحسیني 18,653 --3,61418,653

____________________________________  
مجموع مصاریف البرامج  3,136,296 -- 3,136,296 412,977
 مصاریف اداریة وعمومیة 42,96117-- 137,41142,961

____________________________________  
مجموع مصاریف البرامج واالدارة 17 3,179,257 -- 3,179,257 550,388

 استھالك موجودات ثابتة واستبعادات 9,5497--6,6309,549
 خسائر (أرباح) تقییم أوراق مالیة 4,1146 --4,114(3,179)

 خسائر (أرباح) فروقات العملة من البرامج 22,775--22,775(63,975)
 خسائر (أرباح) فروقات العملة 2,013 --2,013(2,565)

____________________________________ 
المجموع  3,217,708 -- 3,217,708 487,299

========___________________________ 
ج)–الزیادة (النقص) في صافي الموجودات للسنة (قائمة  (3,118,846) (3,123,067) 24,4874,221

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

 عضو مجلس اإلدارة            رئیس مجلس اإلدارة
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 المجموع
  وفر مؤقت 
 التخصیص

  وفر مستثمر في 
 الموجودات الثابتة

وفر غیر 
  مخصص

  دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي
  2018كانون األول  31    

 2018كانون ثاني  1الرصید كما في 29,1071,681,678 2,127,330416,545
 التغیر في صافي الموجودات للسنة (قائمة ب)(3,118,846)-- 4,2213,123,067

 إضافات على الموجودات الثابتة(20,407)20,407 ----
 استھالك موجودات ثابتة9,549(9,549) ----

_________ _________ _________ _________   
 2018كانون أول  31الرصید كما في (1,448,026)39,965 2,131,5513,539,612

======== ======== ======== ========  
  2017كانون األول  31    

 2017كانون ثاني  1الرصید كما في  24,1622,078,661 20 2,102,843
 التغیر في صافي الموجودات للسنة (قائمة ب) )392,038(-- 416,525 24,487

 إضافات على الموجودات الثابتة (11,575)11,575 ----
 استھالك موجودات ثابتة 6,630(6,630) ----

_________ _________ _________ _________   
 2017كانون أول  31الرصید كما في   29,1071,681,678 416,545  2,127,330

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

 عضو مجلس اإلدارة            رئیس مجلس اإلدارة
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إیضاح  2018 2017
امریكيدوالر امریكي دوالر

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 نح والتبرعات المستلمةالم 3,162,307 424,666
 إیرادات الفوائد وإیرادات أخرى 59,625 87,120

 المدفوع للموظفین والموردین (3,227,632) (606,517)
_________ _________  

 صافي النقد (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة (5,700) (94,731)
_________ _________  

 شطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من األن
 شراء موجودات ثابتة  )7( (20,407) (11,575)

 تقییم أوراق مالیة 4,114 (3,179)
_________ _________  

 صافي النقد (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة (16,293) (14,754)
_________ _________  

 ى البنوك خالل السنة(النقص) في النقد في الصندوق ولد (21,993) (109,485)
 النقد في الصندوق ولدى البنوك في أول السنة 1,904,902 2,014,387

_________ _________  
 النقد في الصندوق ولدى البنوك في آخر السنة 1,882,909 1,904,902

_________ _________  
تعدیالت:

 التغییر في صافي الموجودات للسنة 4,221 24,487
 استھالك موجودات ثابتة 9,549 6,630

 الزیادة(النقص) في أرصدة البنوك المقیدة  189,535 (1,467,347)

(10,004) (267,190) 
الزیادة(النقص) في مدینون مختلفون ومصاریف مدفوعة 

 مقدما
 الزیادة(النقص) الزیادة في مخصص تعویض نھایة الخدمة 28,533 29,407
 زیادة(النقص) في دائنون مختلفون ومصاریف مستحقة الدفعال 574,664 75,673

 الزیادة(النقص) في منح مؤجلة االستحقاق (545,012) 1,246,423
_________ _________  

 صافي النقد (المستخدمة في) الناتج من األنشطة التشغیلیة (5,700) (94,731)
================ 

 
 
 
  
  

 عضو مجلس اإلدارة            رئیس مجلس اإلدارة
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 :التأسیس وطبیعة النشاط .1

ة ي  جمعی ة ھ یني الخیری ل الحس ةفیص د جمعی ة ھ ة فھا األخیری ب االجتماعی ین الجوان ي تحس ساس
ة  ي كاف واطنین ف اءللم من  أنح ن وض در الممك م بالق ون لھ دیم الع وطن وتق اتال ة.  اإلمكانی المتاح

ات  2002فیصل الحسیني الخیریة في عام  جمعیةتأسست  انون الجمعی وتم تسجیلھا بموجب أحكام ق
اریخ  طیني بت ة الفلس ات األھلی ة والھیئ انو 30الخیری اني ك م  2002ن ث ت رق  )C-160-QR(تح

  كمؤسسة غیر ربحیة.
  : الجمعیة أھداف أھم

ي  - الي والسیاس یني النض ل الحس وم فیص راث المرح اریخ وت ر ت ق ونش ظ وتوثی ع وحف جم
 والفكري.

ة  - ى الھوی اظ عل ى الحف ل عل ي العم یني ف ل الحس وم فیص ھ المرح ار علی ذي س نھج ال ة ال متابع
 الفلسطینیة للقدس.

 المحبة وتعزیز الصداقة والتفاھم بین أبناء القدس العربیة. رأواصتقویة  -
 أسر الشھداء. إلىالعمل على مكافحة اآلفات االجتماعیة وتقدیم العون والدعم  -
 

 .2019 تموز 10تمت المصادقة على البیانات المالیة بتاریخ 
 

  معاییر المحاسبة الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة وتفسیرات: .2
معاییر الدولیة للتقاریر الفیصل الحسیني الخیریة بتطبیق  جمعیةقامت إدارة  الحالیة،الل السنة خ

أحكام مجلس معاییر المالیة الجدیدة والمعدلة والصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة و
ت مؤسسا عرض القوائم المالیة 958-205 (ASC)والمعیار رقم المحاسبة في الوالیات المتحدة 

التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة  إلى باإلضافة غیر ھادفة للربح
. إن تطبیق المعاییر والتفسیرات اسبة الدولیة ذات الصلة بأنشطتھاالمنبثقة عن مجلس معاییر المح

  .الجمعیةالجدیدة والمعدلة لم یكن لھا أي تأثیر جوھري على المركز المالي أو نتائج أعمال 
 

 المحاسبیة:ملخص ألھم السیاسات  .3
  أسس المحاسبة غیر التجاریة:
وذلك لتتالءم وقواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات غیر  للجمعیةنظمت السجالت المحاسبیة 

  الھادفة للربح وشملت الحسابات ما یلي:
  : عام –صافي الموجودات   .أ

اطات  ة لنش ر المخصص ة وغی مل ویشمل كافة التبرعات العام رعین وتش ل المتب ن قب ددة م مح
  كافة المصاریف والنفقات البرامجیة واإلداریة. أیضا

  الصنادیق المخصصة للمشاریع أو لبرامج وأنشطة محددة:  .ب
ة  ر قیم ري تحری روطھم ویج تنادا لش رف اس وتشمل التبرعات من قبل المتبرعین والقابلة للص

  .وطعند تنفیذ ھذه الشر الغیر مخصصھذه التبرعات للوفر 
  وفر مستثمر في الموجودات الثابتة:  .ج

  .المستثمر في الموجودات الثابتة الغیر مخصصیمثل الوفر 
  مستشفیات القدس: أصدقاءصندوق لجنة   .د

اریخ  ران  1بت ى  2006حزی اء عل ةوبن رفین  اتفاقی ین الط ة ب بحتموقع ة  أص دقاءلجن  أص
میا  دس رس فیات الق دىمستش ة  إح ة التابع ان العامل ةاللج ة، إن ف لجمعی یني الخیری ل الحس یص

ة  د الخیری فى المقاص ي مستش دس وھ ي الق فیات ف ت مستش ة س ص لمنفع ندوق مخص الص
ا(ومستشفى المطلع  تا فیكتوری ون  )اوغس فى العی اوي  )سانت جون(ومستش فى الفرنس ومستش

رر ( د ق اقین و ق ال المع مة لألطف رة بس ز األمی ر ومرك الل األحم سانت جوزیف ومستشفى الھ
ندوق  أنفیصل الحسیني الخیریة  جمعیة رةإدامجلس  ي الص ي ف یتم استعمال االستثمار األساس
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ن  الست  لصالح المستشفیات الخیریة  الجمعیةلإلنفاق على البرامج الصحیة في  دس وم ي الق ف
  الممكن أن یتم الصرف من الصندوق بناء على اتفاق مع المستفیدین.

ا اب الب أم ذا الحس ى ھ واردة عل د ال تم الفوائ ندوق فی اص بالص ي الخ انك اطات  إنفاقھ ى النش عل
م  ا ت ر م ھالصحیة لصالح المستشفیات الست الخیریة في القدس وبالتالي یتم تحری ذا  إنفاق ن ھ م

  .الصندوق
  الموجودات الثابتة:  .ه

اض  ة واالنخف تھالكات المتراكم ن االس افي م تظھر الموجودات الثابتة بالكلفة التاریخیة وبالص
  على أساس القسط الثابت وفق سنوات الخدمة المفصلة كما یلي:  استھالكھاجري في القیمة، وی

 نسبة االستھالك عدد سنوات الخدمة  
  %20-15  سنوات 7-5  األجھزة المكتبیة -
  %15-9  سنة 11-7  األثاث المكتبي -
  %10  سنوات 10  برنامج المحاسبة -

  
  تبرعات مستحقة القبض والتبرعات مؤجلة االستحقاق:   .و

م تمثل ت اقبرعات مستحقة القبض التزامات المتبرعین تجاه عقود ت تم  اإلنف م ی ا ول  استالمعلیھ
رة  نھایة السنة المالیةحتى  مبلغھا ل الفت تالمھا قب وتمثل التبرعات المؤجلة التبرعات التي تم اس

  الزمنیة الخاصة بتنفیذ المشاریع المتعلقة بھا ویتم قیدھا ضمن المطلوبات المتداولة.
  ارات في األوراق المالیة:استثم  .ز

ة،  األوراقفي  االستثماراتتظھر  وائم المالی اریخ الق المالیة بالقیمة العادلة لتلك االستثمارات بت
  .األنشطةویتم قید الفروق بین التكلفة والقیمة العادلة لتلك االستثمارات في قائمة 

  مخصص تعویض نھایة الخدمة:  .ح
ى  یجري التخصیص لتعویضات الموظفین عند ول وعل اریة المفع وانین س ترك الخدمة وفقا للق

  أساس راتب شھر عن كل سنة خدمة محتسبة على أساس آخر راتب في السنة المالیة.
   المخصصات:  .ط

وم  ةتق ى  الجمعی ات عل أ التزام دما تنش ات عن وین مخصص ةبتك ابقة،  الجمعی داث س ة أح نتیج
  تسدیدھا محددة القیمة.واجب التسدید والمبالغ الواجب  االلتزاموعندما یكون 

  الضرائب:  .ي
ا  الجمعیةكون  انحین وغیرھ ات الم ن تبرع ا م إن إیراداتھ الي ف ربح وبالت مؤسسة غیر ھادفة لل
  غیر خاضعة لضریبة الدخل. الجمعیة أنشطة إیراداتمن 

  :األجنبیةالمعامالت بالعمالت   .ك
ياألبسجالت محاسبیة منظمة بالدوالر  الجمعیةتحتفظ  اممریك ا المع یقل ، أم تم بالش ي ت الت الت
  فیتم تحویلھا للدوالر كما یلي: أخرىأو بعمالت  الجدید

تتم بالدوالر یتم قیدھا بنفس القیمة المقبوضة  والمصاریف التي واإلیراداتالتبرعات  .1
  بالدوالر. 

تتم بالعمالت األخرى یتم تحویلھا للدوالر حسب  والمصاریف التي واإلیراداتالتبرعات  .2
 سائدة بتاریخ كل معاملة.الصرف ال أسعار

أرصدة الموجودات والمطلوبات القائمة بعمالت بغیر الدوالر فیجرى ترجمتھا للدوالر  .3
حسب األسعار الواردة في الجدول حسب سعر الصرف السائد كما بتاریخ القوائم المالیة 

  التالي:
2017  2018    

 العملة  دوالر أمریكيدوالر أمریكي
  دیدشیقل ج   0.26576  0.28736
  یورو   1.14355  1.19980
  دینار أردني   1.41043  1.41043

  . األنشطةیجري قید فروقات العملة الناتجة عن عملیة الترجمة ضمن قائمة  .4
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  االفتراضات المحاسبیة الھامة والتقدیرات غیر المؤكدة:  .ل
ي  جمعیةمن خالل تطبیق  واردة ف بیة ال ات المحاس ة للسیاس یني الخیری احفیصل الحس ، 3 إیض

ودات  ة للموج ة الدفتری ول القیم ات ح دیرات واالفتراض ام والتق یتطلب من اإلدارة وضع األحك
دیرات واالفتراضات  ذه التق تند ھ والمطلوبات التي لیست بادیة للعیان من مصادر أخرى. وتس
ك  على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى والتي تعتبر ذات صلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تل

  قدیرات.الت
مراجعة التقدیرات  إدراجتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات على أساس مستمر. یتم 

كانت المراجعة تؤثر فقط على  إذاالمحاسبیة في فترة المراجعة التي یتم فیھا مراجعة التقدیر 
 أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الفترة،تلك 

  الحالیة والمستقبلیة على حد سواء.
  
  قائمة التدفقات النقدیة:  .م

  تستخدم الجمعیة الطریقة المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدیة.
  

  :نقد في الصندوق ولدى البنوك .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2017  2018    
   دوالر أمریكي دوالر أمریكي
  لدى البنوكالنقد في الصندوق و1,882,909 1,904,902
  أرصدة بنكیة مقیدة1,441,912 1,631,447

__________________   
  المجموع3,324,821 3,536,349

======== ========   
 
  حسب أنواع العمالت مما یلي: كانون األول 31كما في  یتألف رصید ھذا البند  .ب

2017  2018    
   دوالر أمریكي دوالر أمریكي

  قنقد في الصندو1,323 830
  شیقل جدید –ودائع لدى البنوك (56,331) 207,749

  دوالر أمریكي –ودائع لدى البنوك 2,317,381 1,576,239
  یورو  –ودائع لدى البنوك 783,801 886,080
  دینار أردني –ودائع لدى البنوك 278,647 865,451

__________________   
  المجموع 3,324,821 3,536,349
======== ========   

  
  حسب أغراض التخصیص مما یلي: كانون األول 31كما في  یتألف رصید ھذا البند  .ج

2017  2018  
  دوالر أمریكي  دوالر أمریكي

 حسابات غیر مقیدة في البنوك
 نقد في الصندوق ولدى البنوك 1,882,909 1,904,902

 أرصدة بنكیة مقیدة من قبل اإلدارة
 ویض نھایة الخدمة مخصص تع 214,187 185,656

 أرصدة بنكیة مقیدة للمشاریع:
 حملة مستشفى المقاصد - 11

مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة  15مشروع التطویر الشامل في  783,282 963,930
 من بنك فلسطین 
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دوق العربي لإلنماء مشروع تطوبر البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل من الصن 324,289 302,369
  االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

مشروع تأھیل وترمیم وتجھیز المدارس في القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء  65,782 134,880
  االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

القدس بتمویل من الصندوق برنامج دعم الطلبة اللذین یعانون من صعوبات التعلم في  47,777 37,679
  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم بتمویل من الصندوق  -- (34)
  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

  للمدارس ـ منح عامةمشروع تطویر البنیة التحتیة  6,595 6,956
__________________ 

 مجموع األرصدة بنكیة مقیدة للمشاریع: 1,227,725  1,445,791

__________________ 
 المجموع * 3,324,821  3,536,349

========= ========= 
أول كانون  31دوالر أمریكي كما في  2,897,874بلغت قیمة الودائع البنكیة المربوطة بمبلغ * 

كانون األول  31دوالر أمریكي كما في 2,830,179(، % 2.28معدل فائدة سنویة بو 2018
  ).%3.52بمعدل فائدة سنویة  2017

  
 مدینون مختلفون ومصاریف مدفوعة مقدما: .5

 یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
2017  2018    

   دوالر أمریكي دوالر أمریكي
  ب  –إیرادات مستحقة القبض  275,259 19,013
  فوائد مستحقة القبض 40,341 40,971
  مصاریف مدفوعة مقدما 5,200 10,442

  سلف موظفین 2,002 204
  ج  –قروض للمؤسسات  30,520 15,530

  اخرى 28 --
__________________   

  المجموع 353,350 86,160
د  –یطرح: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (5,520) (5,520)

__________________   
  المجموع بعد المخصص 347,830  80,640

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

  من: 2018كانون األول  31مستحقة القبض كما في  إیراداتتتألف   .ب
2017  2018    

   دوالر أمریكي دوالر أمریكي

-- 275,259 
ر البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل من یمشروع تطو

واالجتماعي عبر الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 مؤسسة التعاون

19,013 -- 
مشروع برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي 

صعوبات التعلم بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء 
  االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

__________________    
19,013 275,259   

======== ========   
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  من: 2018كانون األول  31ت كما في تتألف القروض للمؤسسا  .ج
2017  2018 

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
 یبوس لإلنتاج الفني10,00010,000

  قضیة كرم المفتي5,520 5,520
 مؤسسة صابرین15,000 --

 اخرى-- 10
__________________  

15,530 30,520
======== ======== 

  
  :مما یلي في تحصیلھا یتألف مخصص الدیون المشكوك  .د

2017  2018 
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

 قضیة كرم المفتي5,520 5,520
__________________ 

5,520 5,520
======== ======== 

  
 في األوراق المالیة: استثمارات .6

بشراء وذلك االستثمار بأسھم شركة الوطنیة موبایل  الجمعیة، قرر مجلس إدارة 2010خالل عام 
  طویل األمد.  كاستثمار أمریكيدوالر  39,000سھم بتكلفة  30,000

فیصل الحسیني تبلغ قیمتھ  لجمعیة، قامت شركة الوطنیة موبایل بدفع مبلغ 2011خالل عام 
كما  سھم بعد االكتتاب. بلغ عدد األسھم المملوكة 11,299 إرجاعمقابل  أمریكيدوالر  14,689

 1.04سھم وبلغ سعر السھم السوقي  18,701 الجمعیةقبل من  2017 أولكانون  31في 
  سھم./دوالر

 سھم 18,701 الجمعیةمن قبل  2018كانون األول  31بلغ مجموع األسھم المملوكة كما في 
 15,335بإجمالي سھم /دوالر 82.وبلغ سعر السھم السوقي  يدوالر أمریك 19,449بإجمالي 

دوالر أمریكي قیدت ضمن قائمة األنشطة  4,114 لغخسارة بمبوقد نتج عن ذلك دوالر أمریكي 
  والتغیر في صافي الموجودات.

  
 بالصافي: –موجودات ثابتة  .7

  یتألف ھذا البند مما یلي:

 
 أجھزة مكتبیة

أثاث مكتبيومعدات
  برنامج 

 المجموع المحاسبة وأخرى
 دوالر أمریكي دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكي 

   التكلفة
  163,938  59,007 1/1/201888,11216,819صید ر

  20,407  5,208 1,369 13,830 إضافات
 __________________ _________ _________  

  184,345  64,215 18,188 31/12/2018101,942رصید 
 __________________ _________ _________  

   االستھالك المتراكم
  134,831  44,992 1/1/201875,58814,251رصید 

  9,549  4,483 673 4,393 استھالك السنة
 __________________ _________ _________  

  144,380  49,475 14,924 31/12/201879,981رصید 
 __________________ _________ _________  

   صافي القیمة الدفتریة
31/12/2018 21,9613,264 14,740  39,965  
 ================= ========= 

31/12/2017 12,524 2,568 14,015  29,107  
 ========================== ========= 

بلوتر ضمن مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل  وطابعة مالحظة: تم شراء ماكینة تصویر
  ة التعاون.من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسس
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 مستشفیات القدس أصدقاءموجودات صندوق لجنة  .8

 جمعیةأصبحت لجنة أصدقاء مستشفیات القدس لجنة عمل رسمیة لدى  2006حزیران  1بتاریخ 
بأن یتم استعمال االستثمار األساسي في  الجمعیةفیصل الحسیني الخیریة. قرر مجلس إدارة 

القدس.  الخیریة الست فيلصالح المستشفیات  عیةالجمالصندوق لإلنفاق على البرامج الصحیة في 
صحیة الصندوق لیتم صرفھا لنشاطات  تقید الفائدة السنویة المقبوضة على الحساب البنكي لھذا

  .)13رقم  إیضاح( ومن ثم تحریرھا للمستشفیات الست الخیریة في القدس
  ھذا الحساب كما یلي:بلغت أرصدة 

2017  2018   
   مریكيأ دوالر  أمریكي دوالر

 ودائع لدى البنوك ـ دینار أردني 992 557,890
 ودائع لدى البنوك ـ دوالر أمریكي 653,952 26,973

  برسم التحصیلشیكات  28,980 --
__________________   

  مجموع الودائع 683,924  584,863
__________________   

 أمریكي* قرض مستشفى المقاصد ـ دوالر 176,470  176,470
 قرض لمركز األمیرة بسمة ـ دوالر أمریكي**-- 58,000

دوالر أمریكي –قرض لشبكة مستشفیات القدس  3,071 9,071
__________________   

 مجموع القروض 179,541  243,541
__________________  

 االجمالي 863,465  828,404
======== ========  

دوالر  176,470رض لمستشفى المقاصد اإلسالمي بقیمة تم منح ق ،2011أیار  12بتاریخ * 
بحسب االتفاق. وقد تم تمدید فترة سداد القرض  2012شباط  28أمریكي على أن یتم تسدیده في 

استنادا الى تفاھمات  2018تم تمدید فترة السداد لعام  2017. وفي العام 2016و 2015للعامین 
  .2018ولم یتم السداد خالل ، تمت بین الطرفین

دوالر  70,000، تم منح قرض لمركز األمیرة بسمة بقیمة 2012كانون األول  16بتاریخ * *
بحسب االتفاق. وقد تم تمدید فترة سداد  2013كانون األول  1أمریكي على أن یتم تسدیده في 

على ان یتم تسدید القرض  2017تم االتفاق في العام . ومن ثم 2016و 2015للعامین القرض 
بكامل  آجلةوتم استالم شیكات  .31/12/2019وحتى  01/01/2018من  ابتداءً دفعة  24على 

  .2018المبلغ في بدایة العام 
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 دائنون مختلفون ومصاریف مستحقة الدفع: .9
  المشاریع: والتزامات تجاهمن مصاریف مستحقة یتألف رصید ھذا البند 

2017 2018 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 شروع تطویر البنیة التحتیة للمدارسم 6,960 6,960
  مصاریف مستحقة لبرامج التعلیم  -- 1,470

-- 518,497 
ر البنیة التحتیة لمدارس القدس یتطو مستحقة لمشروعمصاریف 

بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر 
  مؤسسة التعاون

-- 46,215 
ل وتجھیز المدارس في برنامج تأھی مستحقة لمشروعمصاریف 

القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
  عبر مؤسسة التعاون

41,724 25,972 
برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من  مستحقة لمشروعمصاریف 

صعوبات التعلم في مدارس القدس بتمویل من الصندوق العربي 
  ؤسسة التعاونلإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر م

48,994 73,821 
مدرسة في  15مصاریف مستحقة لمشروع التطویر الشامل في 

  القدس بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین 

1,446 3,553 
مدرسة في القدس  15فوائد مستحقة لمشروع التطویر الشامل في 

  بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین 
  أتعاب مستحقة لمدققي الحسابات  1,972 3,944

  ضریبة الدخل المستحقة 1,773 129
  مصاریف مستحقة أخرى  2,037 1,469

_________ _________  
 المجموع 680,800  106,136

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

 منح مؤجلة االستحقاق: .10
  تتألف المنح المؤجلة االستحقاق مما یلي:

2017 2018 
 دوالر أمریكي أمریكي دوالر

287,424 -- 
ر البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل من الصندوق یتطو مشروع

 العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

132,969 9,683 
برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدس بتمویل من  مشروع

  ي عبر مؤسسة التعاونالصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماع

2,436 9,998 
برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من صعوبات التعلم في  مشروع

مدارس القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
  واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

823,594 681,730 
مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد  15مشروع التطویر الشامل في 

  وبي وبمساھمة من بنك فلسطین األور
__________________ 

 المجموع 701,411  1,246,423
================
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 :مخصص تعویض نھایة الخدمة .11
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017  2018   
   دوالر أمریكي دوالر أمریكي

  الرصید في أول السنة 185,656 156,249
 تعویضات الموظفین للسنةیضاف: التخصیص ل 28,533 29,407

__________________   
  الرصید في أخر السنة 214,189  185,656

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

 القدس:مستشفیات  أصدقاءصندوق لجنة لمطلوب ال .12
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017  2018   
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

  الرصید في أول السنة 828,404 799,042
  فوائد بنكیة39,640 29,033

  فرق العملة-- 379
  الصندوق العام –المحرر لنشاطات مشروع الصحة (4,579) (50)

__________________   
  الرصید في آخر السنة 863,465 828,404

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

  :تبرعات عامة .13
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2017  2018   
رادأف دوالر أمریكي دوالر أمریكي

  السیدة سعاد الحسیني 49,935 49,927
 السیدة جھاد الحسیني 8,400 --
 السیدة فدوى الحسیني 1,400 --
 السیدة لبیبة الحسیني 1,400 --

 السیدة دیاال الحسیني-- 700
 السید زھیر العمد 500 500

 أخرى-- 2,890
__________________    

مجموع 61,635 54,017
__________________   

مؤسسات   
 یضاف: المحرر من أصدقاء مستشفیات القدس 4,579 50

__________________    
مجموع 66,214 54,067

زمنا في القدس اشتر مبالغ تم تخصیصھا لبرامج(26,977) (45,946)
__________________   

 اإلجمالي 39,237  8,121
======== ========  
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 :ریعوالمشاملخص المنح  .14
 مدرسة في القدس: 15التطویر الشامل في مشروع  .1.14

المشروع  مول ھذا المشروع من االتحاد االوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین. تبلغ میزانیة
 28/4/2017شھرا تبدأ من  38یورو. مدة العمل على ھذا المشروع ھي  1,798,176.92

 27/6/2020وحتى 
أن یتمتع كل أبناء القدس بتعلیم ذو جودة  الرئیسي: المساھمة في ضمان البرنامجھدف 

عالیة، قادر على خلق مجتمع دیمقراطي، یحترم التعددیة والمساواة الجندریة وحقوق 
العلمي، وقادر على المنافسة عالمیا في  على البحثاالنسان، یتخذ أفراده قراراتھم بناء 

  العلوم والتكنولوجیا. 
 االھداف الفرعیة 

مدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئة مدرسیة تحترم حقوق  15مع نھایة البرنامج  .1
الطفل وتسعى لتوفیر احتیاجات الطلبة وتوعیتھم حول حقوقھم كأفراد وكمواطنین، 

 .مؤمنة لھم بیئة آمنة تساعدھم على تحقیق طموحھم
مدرسة في القدس قادرة على توفیر تعلیم جامع وتضمن أن  15مع نھایة البرنامج  .2

 .الب /ة حقھ/ ـا في التعلیمیحصل كل ط
مدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئات مدرسیة تسعى  15مع نھایة البرنامج  .3

لتحقیق المساواة والعدالة لمختلف أفراد المجتمع وتدافع عن حقوق الفئات غیر الحاصلة 
  .على حقوقھا أو المظلومة مجتمعیا

طویر بیئة مدرسیة تعزز احترام مدرسة في القدس قادرة على ت 15مع نھایة البرنامج  .4
الجندریة وحقوق المرأة، وتكافح ضد أي تصرف لفظي أو جسدي ضد المرأة،  المساواة

  وتشجعھا في المشاركة الفعالة والمتكافئة في بناء مستقبل دولة فلسطین.
مدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئة مدرسیة تعلیمیة تعلمیة  15مع نھایة البرنامج  .5

من خالل البحث  الذاتيلى البحث العلمي، وعلى دور الطلبة النشط في التعلم قائمة ع
 والتفكیر النقدي، مما یجعلھم قادرین على المشاركة في إنشاء معرفة جدیدة.

مدرسة في القدس قادرة على تطویر بیئة مدرسیة مبتكرة وغنیة  15مع نھایة البرنامج  .6
 .تكنولوجیا

طالب وطالبة  4360مدرسة في القدس ( 15ات وطلبة معلمي ومعلمالفئة المستھدفة: 
  .معلم ومعلمة) 280و

 
 بتمویل من منحة برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم .2.14

  :الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
عبر مؤسسة التعاون.  ي،مشروع ممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماع

حزیران  1شھرا ابتداء من  14دوالر أمریكي، ومدتھ  103,000تبلغ میزانیة المشروع 
2016 .  

 أھداف المشروع: 
تدریب عدد من معلمي المدارس على استخدام الروبوتات في تعریض الطلبة لمفاھیم  -

  فیزیائیة وریاضیة بشكل عملي ملموس.
  ي موضوع صعوبات التعلم.توعیة عدد من معلمي المدارس ف -
تنفیذ المعلمین المتدربین حصصا خاصة بمفاھیم ریاضیة وفیزیائیة ضمن المنھاج  -

  الفلسطیني عبر استخدام الروبوتات وبوعي الحتیاجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
قیاس أثر استخدام الروبوتات على مجموعة من الطلبة الذین یعانون من صعوبات تعلم  -

  لیمیة مختلفة.في بیئات تع
   الفئة المستھدفة:

معلم/ة من القدس ومن محافظة في الشمال وأخرى في الجنوب یتم  40عدد المتدربین ھو 
طالب/ة من القدس. وھم  100عدد المستفیدین خالل فترة المشروع ھو  تحدیدھما الحقا.

ن الذین سیتم كما سیستفید طلبة المعلمی المشروع.الطلبة الذین ستتم متابعتھم خالل فترة 
تدریبھم في المحافظات الشمالیة والجنوبیة وھم من ست مدارس، علما انھ لن یتم فحص 

  تطور أداء الطلبة ولن یتم عمل تشخیصات، حیث سیتركز العمل فقط مع المعلمین.
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 مشروع برنامج دعم الطلبة الذین یعانون من صعوبات التعلم في القدس: .3.14
التعاون بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء  یمول ھذا المشروع عن طریق مؤسسة

دوالر أمریكي. مدة العمل على  220,000المشروع  االقتصادي واالجتماعي، تبلغ میزانیة
. الفئة المستھدفة والمستفیدین في 2017اب  10شھرا تبدأ من 24ھذا المشروع ھي 

مدارس  5من طالب وطالبة من الصفوف االساسیة  120معلمة ومعلم و 30المشروع ھي 
  طالبات وطالب مقدسیین یدرسون تربیة أو تربیة خاصة. 10من القدس، و

  یھدف المشروع الى:
معلمة ومعلم في  30معلمة ومعلم حول صعوبات وعسر التعلم وتدریب  20توعیة  .1

  مجال تنویع اسالیب التعلیم.
التعلم من طلبة التربیة او التربیة الخاصة في القدس حول صعوبات وعسر  10توعیة  .2

وتدریبھم بشكل عملي من خالل العمل مع الطلبة الذین یعانون من عسر تعلم في 
  المدارس المستھدفة.

  طالب وطالبة من خمس مدارس في القدس یعانون من عسر تعلم. 120دعم  .3
  

 مشروع برنامج تأھیل وترمیم وتجھیز المدارس في القدس: .4.14
من الصندوق العربي لإلنماء  یمول ھذا المشروع عن طریق مؤسسة التعاون بتمویل

دوالر أمریكي. مدة العمل على ھذا  700,000االقتصادي واالجتماعي، تبلغ میزانیتھ 
  . 2017اب  15شھرا تبدأ من  24المشروع ھي 

طالب وطالبة،  3262مدارس في القدس وعددھم  8الفئة المستھدفة والمستفیدون ھم طلبة 
 .262یئات االداریة وعددھم والھ ومعلماتھمالى معلمیھم  باإلضافة

  الھدف الرئیسي: 
 تطویر المرافق التعلیمیة لعدد من مدارس مدینة القدس وضواحیھا.

  االعمال:
  لالستخدام في مدرسة نور القدس. اّمنین وساحةتأھیل ملعب  
  توفیر مظلتان اثنتان جدیدتان واحدة في مدرسة نور القدس وواحدة في مدرسة النظامیة

  الثانویة.
 یر مقصف جدید صحي ومؤھل لالستخدام في مدرسة الحسن الثاني األساسیة.توف  
  تأھیل الوحدات الصحیة، عزل وصیانة األسطح وصیانة األبواب الداخلیة في مدرسة

  الفتاة الالجئة ج.
  11تحسین البنیة التحتیة لألرصفة لتكون أكثر أمانا وتجھیزھا بمحطات انتظار عدد ،

  قیة الثانویة. وذلك في مدرسة بنات السواحرة الشرخدام، لتكون أكثر مالئمة لالست
  رفع الخدمة الكھربائیة في مدرسة مار متري حتى تتالئم مع احتیاجات المدرسة في

  فصل الشتاء.
  تجھیز المدارس بأثاث مالئم للطلبة والمعلمین/ات لتوفیر بیئة مریحة لھم، وذلك بتوفیر

  ما یلي:
غرف صفیة في مدرسة البیان األكادیمیة الخیریة، لغرفتین أثاث جدید للطلبة ألربع    .1

صفیتین في قسم الروضة لنفس المدرسة، أثاث لجمیع الغرف الصفیة في مدرسة 
  .غرف صفیة في مدرسة نور القدس) ةالنظامیة الثانویة، وأثاث لست

 جھاز لتجھیز الغرفة لالستخدام في 15أثاث جدید لغرفة مختبر الحاسوب وذلك ل   .2
مدرسة البیان األكادیمیة الخیریة، ولخمسة وعشرین جھاز لتجھیز قسم التكنولوجیا 

  في مدرسة بنات أبو بكر الصدیق.
  مقاعد خارجیة للساحات، مراوح وصوبات وستائر لمدرسة نور القدس. 10  .3
 األكادیمیةطاولة وكرسي معلمین/ات في الغرف الصفیة لمدرسة البیان  12  .4

طاوالت وكراسي  6اولة وكرسي لمدرسة النظامیة الثانویة، وط 40الخیریة، 
  لمدرسة نور القدس.
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 فیصل الحسیني. لجمعیة أثاث جدید لثالث غرف اداریة في مدرسة نور القدس و  .5
تجھیز المدارس بأحدث األجھزة والوسائل التعلیمیة الحدیثة لتوفیر تعلیم نوعي، وذلك 

 بتوفیر ما یلي:
سوب مع وسائل وأجھزة تعلیمیة إضافیة لمدرسة البیان األكادیمیة جھاز حا 15     .1

 جھاز حاسوب لمدرسة أبو بكر الصدیق. 25الخیریة، و
لمدرسة بنات أبو بكر الصدیق، واثنان لمدرسة نور القدس،  بروجیكتر تفاعلي 6     .2

 واثنان لمدرسة الفتاة الالجئة ج، وواحد لمدرسة مار متري.
 جدید لمدرسة بنات أبو بكر الصدیق.نظام صوت      .3
  ة فیصل الحسینيدیق وثالثة لجمعیة بنات أبو بكر الصلمدرس اجھزة البتوب 6     .4

  
 مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس في القدس: .5.14

یمول ھذا المشروع عن طریق مؤسسة التعاون بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء 
دوالر أمریكي. مدة العمل  1,967,160المشروع  انیةاالقتصادي واالجتماعي، تبلغ میز

  . 2017اذار  15شھرا تبدأ من  20على ھذا المشروع ھي 
 2841مدارس في القدس وعددھم  5والمستفیدین في المشروع ھي طلبة  الفئة المستھدفة
  .267والھیئات االداریة لھا وعددھم  ومعلماتھمالى معلمیھم  باإلضافةطالب وطالبة، 

 المشروع الى: یھدف 
تحسین الظروف البیئیة والصحیة والنفسیة للمستخدمین مع التركیز على إدخال أحدث نظم 

  السالمة واألمان والتكنولوجیا واالستدامة في تلك المؤسسات. 
  االعمال:

  اوال من حیث البنیة التحتیة:
  رشیف في قاعة انتظار واجتماعات وأ مع سكرتاریاتوفیر غرفتا ادارة جدیدتان وغرفة

 مدرسة نور القدس.
  غرف صفیة في مدرسة جیل األمل من ضمنھا غرفة مصادر للطلبة ذوي  5اضافة

غرف في مدرسة نور القدس، وغرفة صفیة واحدة في مدرسة  4صعوبات التعلم، و
مؤسسة األمیرة بسمة. یشمل ذلك تحسین البنیة التحتیة للغرف الدراسیة الحالیة في 

طابق جدید في الثالثة. مع توفیر نظام إنذار حریق وسماعات مدرستین منھا، وبناء 
  .وتكییفداخلیة وكامیرات خارجیة مع نظام تدفئة 

 .توفیر قاعة متعددة االستخدام في مدرسة نور القدس  
  ثالثة مرافق تعلیمیة جدیدة: غرفة اقتصاد وغرفة مكتبة في مدرسة نور القدس، وغرفة

  اقتصاد في مدرسة جیل األمل.
 50 في  10في مدرسة جیل األمل، و 8امیة اصابع في مدرسة النظامیة الثانویة، وح

في مدرسة الروضة  30في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة، و 12مدرسة نور القدس، و
  الحدیثة.

 وحدات صحیة جدیدة في مدرسة جیل األمل وثالثة في مدرسة مؤسسة األمیرة  خمس
الى صیانة الوحدات الصحیة الحالیة  افةباإلضبسمة واثنتان في مدرسة نور القدس، 

في مدرسة  13، و16وحدة في مدرسة النظامیة الثانویة والتي ستصبح  14وھي 
  مؤسسة األمیرة بسمة، وثمانیة في مدرسة نور القدس.

  اضافة مشربیات جدیدة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة، وصیانة الحالیة في مدرسة
  لقدس ومدرسة جیل األمل.النظامیة الثانویة ومدرسة نور ا

  تطویر المدخل الرئیسي في مدرسة جیل األمل، وتأھیل المدخل الرئیسي في مؤسسة
  األمیرة بسمة.

  صیانة وتأھیل ساحة واحدة في مدرسة األمیرة بسمة، وساحة واحدة في مدرسة النظامیة
  الثانویة.
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 دس/ ومظلة مظلة للساحة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة ولمدخل مدرسة نور الق
  متحركة في مدرسة النظامیة الثانویة.

  حدیدیان مع المخارج الالزمة لھ في مدرسة النظامیة الثانویة ومدرسة  طوارئدرجا
  نور القدس.

 .مصعد واحد خارجي حدیث في مدرسة جیل األمل  
 .مولد كھربائي واحد في مدرسة األمیرة بسمة  
 .وحدة تكییف في مدرسة الروضة الحدیثة  
 قة شمسیة لتولید الطاقة الكھربائیة منھا في مدرسة جیل األمل.نظام طا  
  

  ثانیا: من حیث األثاث الصفي:
  توفیر أثاث جدید للطلبة ألربع غرف صفیة جدیدة في مدرسة جیل األمل، وألربع غرف

عشر غرفة حالیة في  ةغرفة حالیة في مدرسة النظامیة الثانویة، ولست 40صفیة، ول 
  ثة، ولغرفة صفیة واحدة جدیدة في مدرسة مؤسسة األمیرة بسمة.مدرسة الروضة الحدی

  توفیر أثاث كامل لغرفة مصادر جدیدة في مدرسة جیل األمل، وأثاث كامل للمكتبة في
  مدرسة نور القدس.

  في مدرسة نور القدس، ولغرفة المعلمات في مدرسة الروضة  لإلدارةتوفیر أثاث جدید
  ة النظامیة الثانویة.الحدیثة وخزائن للمطابخ في مدرس

  طاوالت معلمین/ات في مدرسة نور القدس، وواحدة في مدرسة مؤسسة  4توفیر
في  16في مدرسة النظامیة الثانویة، و 40في مدرسة جیل األمل، و 5األمیرة بسمة، و

  مدرسة الروضة الحدیثة.
  

  ثالثا: من حیث األجھزة والوسائل التعلیمیة:
 جھاز عرض  16ألواح تفاعلیة مع  10یة حدیثة: وھي توفیر أجھزة تعلیمیة تكنولوج

لمدرسة الروضة الحدیثة، لوحات تفاعلیان مع جھازي عرض لمدرسة جیل األمل، 
  ولوحان تفاعلیان مع جھازي عرض وأثاث كامل للمكتبة في مدرسة نور القدس.

  4أجھزة حاسوب محمولة لمدرسة الروضة الحدیثة، و 15وھي  مختلفةتوفیر أجھزة 
أجھزة حاسوب محمول وجھازا حاسوب مكتبي وأجھزة  3ھزة لمدرسة جیل األمل، وأج

  مكتبیة اخرى لقسم االدارة في مدرسة نور القدس.
 

  :أخرىوإیرادات إیرادات البرامج  .15
 یتألف ھذا البند مما یلي:

2017  2018   
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

  فوائد بنكیة 56,782 81,185
  لعطاءاترسوم ا 1,750 3,696

 رسوم العضویة 1,093 615
(من السیدة فدوى الحسیني) تبرعات عینیة -- 1,624

__________________    
87,120 59,625   

======== ========   
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  :صرفھا وأوجھالمنح والتبرعات المخصصة للبرامج  .16
 یتألف ھذا البند مما یلي:

         الصحةقطاع  قطاع الشباب قطاع التعلیم               

  

الرصید القائم 
اول السنة كما 

في 
31/12/2017

تبرعات 
مقبوضة خالل 

 2018سنة 

تبرعات 
مستحقة لعام 

2018 

الرصید القابل 
للصرف خالل 

 السنة

الرصید القائم 
كما في 

31/12/2018

المحرر 
  للصندوق 

العام خالل عام
2018  

اشتر زمنا في 
  القدس

قطاع التعلیم - 

مشروع  
طویر الت

15الشامل في 
مدرسة في 

القدس بتمویل 
من االتحاد 
األوروبي 

وبمساھمة من 
  بنك فلسطین 

مشروع 
برنامج دعم 
الطلیة الذین 
یعانون من 

صعوبات 
التعلم في 
مدارس 

القدس بتمویل 
من الصندوق 
العربي لإلنماء

االقتصادي 
واالجتماعي 

عبر مؤسسة 
  التعاون

برنامج 
استخدام 

الروبوتات في 
الطلبة  دعم

ذوي صعوبات 
التعلم بتمویل 
من الصندوق 
العربي لإلنماء

االقتصادي 
واالجتماعي 

عبر مؤسسة 
  التعاون

مشروع 
البنیة  تطویر

التحتیة 
لمدارس 

القدس بتمویل 
من الصندوق 
العربي لإلنماء

االقتصادي 
واالجتماعي 

عبر مؤسسة 
  التعاون

منحة مشروع 
برنامج تأھیل 

وتجھیز 
المدارس في 

س بتمویلالقد
من الصندوق 
العربي لإلنماء
االقتصادي 
واالجتماعي 
عبر مؤسسة 

  التعاون

اشتر/ي زمنا 
  في 

قطاع -القدس 
  الشباب

اشتر/ي زمنا 
  في 

قطاع -القدس 
  الصحة

الشركة 
  العربیة 
للتعلیم و 
  الثقافة 

  التأبین 
والتوثیق 

  والتراث

مساھمة 
  جمعیة 
فیصل 

  المجموع  الحسیني
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكيدوالر أمریكي  دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكيدوالر أمریكي

  تبرعات مقیدة:
  برامج قطاع التعلیم

  برنامج التطویر الشامل في مدارس القدس
  974,104  --  --  --  --  --  --  --  --  --  974,104  --    974,104  --  974,104  --  974,104 -- مدرسة في القدس بتمویل من االتحاد األوروبي وبمساھمة من بنك فلسطین  15منحة مشروع التطویر الشامل في 

                                       برامج فرعیة منبثقة عن برنامج التطویر الشامل
برنامج دعم الطلیة الذین یعانون من صعوبات التعلم في مدارس القدس    بتمویل من الصندوق العربي  منحة مشروع

 لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون
--  102,438  --  102,438  --  102,438    --  --  102,438  --  --  --  --  --  --  --  --  102,438  

منحة برنامج استخدام الروبوتات في دعم الطلبة ذوي صعوبات التعلم بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 واالجتماعي عبر مؤسسة التعاون

--  --  --  --  --  --    --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  

                                       طویر البني التحتیةبرنامج ت
منحة مشروع تطویر البنیة التحتیة لمدارس القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي عبر 

 مؤسسة التعاون
--  1,546,263  --  1,546,263  --  1,546,263    --  --  --  --  1,546,263  --  --  --  --  --  --  1,546,263  

ع برنامج تأھیل وتجھیز المدارس في القدس بتمویل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي منحة مشرو
 عبر مؤسسة التعاون

--  473,286  --  473,286  --  473,286    --  --  --  --  --  473,286  --  --  --  --  --  473,286  

                                       وطارئة ةبرامج صغیر
  11,896  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  11,896    11,896  2,800  9,096  --  7,530  1,566 /ي زمنا في القدساشتر –برامج قطاع التعلیم 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --    --  --  --  --  --  --مشاریع مقیدة أخرى/ تعلیم
                                       برامج قطاع الصحة

  10,408  --  --  --  10408  --  --  --  --  --  --  --    10,408  --  10,408  --  10,408  -- اشتر/ي زمنا في القدس –برامج قطاع الصحة  
                                       برامج قطاع الشباب

  4,672  --  --  --  --  4,672  --  --  --  --  --  --    4,672  --  4,672  --  4,672  -- اشتر/ي زمنا في القدس –برامج قطاع الشباب  
 ________ ________  ________  ________  ________  ________    ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  

  3,123,067  --  --  --  10,408  4,672  473,286  1,546,263  --  102,438  974,104  11,896    3,123,067  2,800  3,120,267  --  3,118,701  1,566 مجموع تبرعات مقیدة
  61,933  42,961  18,653  319  -- --  --  --  --  --    --  --  --  --  --  -- مساھمة جمعیة فیصل الحسیني الخیریة 

  )5,743(  --  --  --  --  --  --  )5,743(  --  --  --  --    --  --  --  --  --  -- )6-أصول ثابتة (ایضاح
________  ________  ________  ________  ________  ________    ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  ________  

  3,179,257  42,961  18,653  319  10,408  4,672  473,286  1,540,520  --  102,438  974,104  11,896    3,123,067  2,800  3,120,267  --  3,118,701  1,566المجموع
======== ================================ ========  ======== ========================================================================================
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  :والمصاریف اإلداریة والعمومیة المصاریف التشغیلیة .17
  یتألف ھذا البند مما یلي:

           قطاع الشباب    قطاع الصحة   قطاع التعلیم  

  

مشروع التطویر 

 15الشامل في 

 مدرسة في القدس 

بتمویل من االتحاد 

األوروبي وبمساھمة 

 من بنك فلسطین

منحة مشروع برنامج 

دعم الطلیة الذین یعانون 

من صعوبات التعلم في 

 مدارس القدس

بتمویل من الصندوق 

 لإلنماءالعربي 

ي االجتماعي االقتصاد

 عبر مؤسسة التعاون

 یرمنحة مشروع تطو

البنیة التحتیة لمدارس 

 القدس

بتمویل من الصندوق 

 لإلنماءالعربي 

االجتماعي االقتصادي 

 مؤسسة التعاون عبر

منحة مشروع برنامج 

تأھیل وتجھیز المدارس 

  في القدس

بتمویل من الصندوق 

 لإلنماءالعربي 

االقتصادي االجتماعي 

 التعاون عبر مؤسسة

برامج صغیرة 

اشتر/ي  -وطارئة 

 زمنا في القدس

  

برامج قطاع 

  الصحة

  

برامج قطاع 

  الشباب

  

الشركة العربیة 

  للتعلیم و الثقافة

تراث فیصل 

 الحسیني

مجموع 

مصاریف 

 البرامج

 مصاریف اداریة

 وعمومیة 

  مجموع

2018 

  مجموع 

2017 

 دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي   دوالر أمریكي   دوالر أمریكي   دوالر أمریكي ریكيدوالر أم دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي  

                        المصاریف االداریة والعامة

 230,841 265,235 7,220 258,015 1,574 --   --   --   1,414 20,108 58,836 14,344  161,739 الرواتب والمصاریف المتعلقة بھا

 3,944 3,944 1,972 1,972 -- --   --   --   -- -- 1,972 --  -- اتعاب مھنیة

 22,892 36,892 15,432 21,460 -- --   --   --   -- -- 18,446 --  3,014 مصاریف المأجور

 6,933 4,862 3,512 1,350 -- --   --   --   -- -- 1,350 --  -- مصاریف اتصاالت

 1,195 1,884 813 1,071 -- --   --   --   -- -- 1,048 --  23 یف قرطاسیة ولوازم مكتبیةمصار

 5,208 8,238 2,757 5,481 -- --   --   --   -- -- 5,481 --  -- مصاریف تصلیحات وصیانة

 1,683 2,015 -- 2,015 -- --   --   --   -- 219 463 99  1,234 مصاریف مواصالت

 479 526 263 263 -- --   --   --   -- -- 263 --  -- مصاریف تأمین المكتب

 967 6,205 -- 6,205 -- --   --   --   -- -- 664 --  5,541 مصاریف ضیافة

 1,025 1,124 829 295 -- --   --   30  -- -- 90 46  129 مصاریف بنكیة 

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف استشاریة

 10,343  9,644 2,210  7,534 -- 319  --   --   269 -- 6,689 67  90 مصاریف اداریة اخرى

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف المشاریع

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف برامج التعلیم

 30,947 28,782 -- 28,782 -- --   --   --   -- -- -- --  28,782 لدیمقراطیة والحقوق والمساواة، والبحث العلمي، والروبوتات والتكنولوجیا ... الخ)ورشات عمل جماعیة) وحوافز ومعلمین (مستشاري قیم اومدربین (مصاریف مستشارین 

 2,603 452 -- 452 -- --   --   --   -- -- -- --  452 مصاریف فحص ممارسات القیم المرتبطة بحقوق طفل، التعلیم الجامع، الدیمقراطیة والتوعیة الجندریة

 21,323 -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  --  روبوتات –مصاریف برنامج تطویر االبداع 

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف حوافز طلبة

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف انتاج ادلة التدریب

 84,281 180,310 -- 180,311 -- --   --   --   -- -- -- 83,318  96,993 م (تشخیص وعالج وتدریب وتنسیق)مصاریف صعوبات التعل

 -- 3,605 -- 3,605 -- --   --   --   -- -- -- 3,605  -- مصاریف قرطاسیة والعاب وضیافة للنشاطات ومواد مساندة ومواد توضیحیة لصعوبات التعلم

 491 987 -- 987 -- --   --   --   -- -- -- --  987 ميمصاریف أدوات ومواد للبحث العل

 1,140 -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف اجتماعات وورشات عمل

 9,264 29,945 -- 29,945 -- --   --   --   -- -- -- --  29,945 مصاریف مشروع مسابقة القراءة

 -- 67,359 -- 67,359 -- --   --   --   -- -- -- --  67,359 بیعیة والعلوم االجتماعیة والتاریخ والعربي والروبوتات شامال مصاریف التدریب الفردي المیدانيمصاریف مشروع مسابقات البحث العلمي في العلوم الط

 1,565 -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف مراجعة مناھج

 -- 654 -- 654 -- --   --   --   -- -- -- 654  -- مصاریف كتب واثاث صفوف مدرسیة

 711 400,190 -- 400,190 -- --   285  --   3,589 49,572 113,232 --  233,512 مصاریف توفیر االت وادوات

 24,377 442,770 -- 442,770 -- --   --   --   1,399 120,724 44,631 --  276,016 جھزة حاسوبأجھزة وأمصاریف توفیر اثاث و

 3,820 5,530 453 5,077 1,481 --   --   --   -- -- 3,291 305  -- ائدمصاریف اعالنات جر

 11,157 3,392 -- 3,392 -- --   --   --   -- 336 2,853 --  203 للممولین اظھار –مصاریف نشاطات مرئیة 

 152 21,440 -- 21,440 -- --   --   --   -- -- -- --  21,440 مصاریف تقییم المشاریع

 59,851 1,508,070 -- 1,508,070 -- --   --   --   -- 260,504 1,200,921 --  46,645 مصاریف ترمیم وصیانة

 -- 102,115 -- 102,113 -- --   --   --   -- 21,823 80,290 --  -- مصاریف اشراف ھندسي

 3,736 4,220 -- 4,220 -- --   --   --   4,220 -- -- --  -- مصاریف مشاریع صغیرة وطارئة

 624 1,005 -- 1,005 -- --   --   --   1,005 -- -- --  -- خرىمصاریف برامجیة ا

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف برامج الشباب

 1,938 4,387 -- 4,387 -- --   4,387  --   -- -- -- --  -- مصاریف مشاریع الشباب

 973 -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف برامجیة اخرى

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف اداریة اخرى

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف برامج الصحة

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- زم صحیةامصاریف ادویة ولو

 -- 10,378 -- 10,378 -- --   --   10,378  -- -- -- --  -- مصاریف برامجیة اخرى

 2,007 7,500 7,500 -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- ومصاریف اخرى ثقافیةمؤسسات 

 3,918 15,598 -- 15,598 15,598 --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف تأبین وتوثیق تراث المرحوم فیصل الحسیني

 -- -- -- -- -- --   --   --   -- -- -- --  -- مصاریف مشاریع اخرى

  __________  __________  __________  __________  __________    __________    __________    __________  __________  __________  __________  __________  __________  

 550,388 3,179,257 42,961 3,136,296 18,653 319  4,672  10,408  11,896 473,286 1,540,520 102,438  974,104 ب)-العملة (قائمةوفروقات مجموع المصاریف قبل االستھالك 

  __________  __________  __________  __________  __________    __________    __________    __________  __________  __________  __________  __________  __________  

 8,613 5,743 -- 5,743 -- --   --   --   -- -- 5,743 --  -- )6-أصول ثابتة (ایضاح

  __________  __________  __________  __________  __________    __________    __________    __________  __________  __________  __________  __________  __________  

 559,001 3,185,000 42,961 3,142,039 18,653 319  4,672  10,408  11,896 473,286 1,546,263 102,438  974,104 المجموع

  ========= ========= ========= ========= =========   =========   =========   ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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 المخاطر: وإدارةالقیمة العادلة  –المالیة  األدوات .18
 لیة:القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات الما  .أ

أن القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف جوھریا عن القیمة العادلة كما 
  بتاریخ القوائم المالیة.

 مخاطر االئتمان:  .ب
 إنللوفاء بااللتزامات المتعلقة بھا.  األموالعلى توفیر  الجمعیةویقصد بتلك المخاطر عدم قدرة 

النقد في البنوك والذمم المدینة علما بأن األموال النقدیة تتكون من  للجمعیةالموجودات المالیة 
  مالیة عالیة. مالءهمودعة لدى مؤسسات مالیة ذات  للجمعیة

 مخاطر تقلبات أسعار العمالت:  .ج
ویقصد بھا مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف للعمالت األجنبیة. 

من مخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبیة قد یؤثر علیھا  صافي الناتج إن الجمعیةتعتبر إدارة 
، فیما الصرف على البرامج یتم بشكل أخرىنتیجة الحصول على تبرعات بعمالت أجنبیة 

  بسبب التذبذب المتواصل لسعر صرف الدوالر مقابل الشیقل. الجدیدرئیسي بالشیقل 
  مخاطر التشغیل:  .د

أساسیة على المنح المتحصل علیھا من المانحین، في تمویل برامجھا بصورة  الجمعیةتعتمد 
ستكون كافیة  2018أن مستوى التمویل لبرامجھا ومشاریعھا خالل العام  الجمعیةوتعتقد إدارة 

  ضمن نفس المستوى للتمویل في السنوات السابقة.  الجمعیة وأنشطةلتمویل كافة المصاریف 
 العالقة مع المانحین:  .ه

بأن تعاملھا  الجمعیةمن أفراد وجھات مانحة وال تعتقد إدارة  لجمعیةامعظم إیرادات  استالمیتم 
  الممولین سیتوقف لسبب معین بالمستقبل. أحدمع 

  
  
 
 
 
 
  


