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  المستقل الحسابات تقریر مدقق
  

  المحترمین الھیئة العامةالسادة/ رئیس وأعضاء 
  جمعیة انجاز فلسطین 

  أھلیة ھیئة –جمعیة خیریة 
  فلسطین –رام هللا 

  
  ل تدقیق القوائم المالیة تقریر حو

  الرأي
أھلیة المبینة في  ھیئة –جمعیة خیریة  –جمعیة انجاز فلسطین  للقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 

، وقائمة 2019حزیران  30، والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 13 إلى رقم 3الصفحات من 
، 2019حزیران  30ة التدفقات النقدیة للسنة المالیة المنتھیة في وقائم األنشطة والتغیر في صافي األصول

  واإلیضاحات حول القوائم المالیة، بما في ذلك ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة.
 

المركز المالي  في رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تظھر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوھریة
، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً 2019 حزیران 30للجمعیة كما في 

) لسنة 1للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ولمتطلبات قانون الجمعیات الخیریة والھیئات األھلیة رقم (
  المطبق في المناطق الفلسطینیة. 2000

  
  أساس الرأي  

عاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة أشمل لقد قمنا بالتدقیق وفقاً للم
  ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر.

   
ً لمدونة قواعد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس  نحن مستقلون عن الجمعیة وفقا

تفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي المھنة، وھو ما ی
الحسابات القانونیین الفلسطینیة، جنباً إلى جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة في 

ً لھذه المتطلبات. نعتقد أن بینات ال تدقیق الثبوتیة التي حصلنا فلسطین، وقد وفینا مسئولیاتنا األخالقیة وفقا
  علیھا كافیة ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأینا.

  
  مسئولیات اإلدارة عن القوائم المالیة

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر  إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
في فلسطین ، وتشمل  2000) لسنة 1األھلیة رقم ( المالیة ومتطلبات قانون الجمعیات الخیریة والھیئات

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

  
سئولة عن تقییم قدرة الجمعیة على االستمرار كمنشأة مستمرة، في إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة م

واإلفصاح حیثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الجمعیة على االستمرار وعن استخدام 
أساس مبدأ االستمراریة في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد أغالق الجمعیة أو وقف العملیات أو لیس 

  ائل حقیقیة إال القیام بذلك.لدیھا أیة بد
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  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملیة التقاریر المالیة.
  

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

شئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي یتضمن رأینا الفني. إن الجوھریة، سواء كانت نا
ً للمعاییر الدولیة  ً بأن التدقیق وفقا التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضمانا
للتدقیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء أن تظھر بسبب 

حتیال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن أن یتوقع منھا أن ا
  تؤثر في القرارات االقتصادیة للمستخدمین لھذه القوائم المالیة. 

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

  ل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:من خال
بتحدید مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، ونصمم  -

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

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

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

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

 تعلقة بھا. واإلیضاحات الم
باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استنادا ألدلة التدقیق التي تم الحصول  -

علیھا، فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة 
تخالص بوجود مثل ھذه الحاالت، حول قدرة الجمعیة على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم االس

نحن مطالبون بأن نلفت انتباه اإلدارة ضمن تقریرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة 
الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون بتعدیل رأینا. إن 

ول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا كمدققي حسابات، استخالصنا  یعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحص
ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تجعل الجمعیة تتوقف عن االستمرار كجمعیة 

 مستمرة. 
بتقییم العرض العام، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم  -

  ألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.المالیة تمثل المعامالت وا
  

لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة بما في ذلك 
  أي نقاط ضعف ھامة في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

  
   تقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة األخرى

تحتفظ الجمعیة بسجالت محاسبیة منتظمة، كما وتتفق من كافة النواحي الجوھریة مع القوائم المالیة 
  المرفقة.

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

  المدیر التنفیذي جمال ملحم.
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
  251/1997رخصة رقم 

  
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  2019كانون األول  29رام هللا في 
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  حزیران 30
2018 

 حزیران30
إیضاح2019

الموجوداتوالر أمریكيد دوالر أمریكي
 الموجودات المتداولة 

 نقد في الصندوق ولدى البنوك)3(58,300 11,190
  برسم التحصیل تستحق خالل ثالثة أشھرشیكات 2,500 3,500

 وأرصدة مدینة أخرىمصاریف مدفوعة مقدماً )4(43,150 41,790
__________ __________

 لموجودات المتداولةمجموع ا103,950 56,480
__________ __________

 األصول الثابتة)5( 
التكلفة149,091 149,091

 االستھالك المتراكم(126,385) (117,045)
__________ __________ 

 صافي القیمة الدفتریة لألصول الثابتة22,706 32,046
__________ __________

 األراضي),ب5( 538,450  538,450
  مبنى انجاز قید التنفیذ )6(491,789 491,789

__________ __________
 مجموع الموجود.ات1,156,895 1,118,765

======== ========
 المطلوبات وصافي األصول 
 المطلوبات المتداولة 

 شیكات آجلة تستحق خالل ثالثة أشھر 66,054 62,472
 دائنة –مؤسسات وأطراف ذات عالقة )7(41,997 41,997
 مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى)8(47,573 46,600

__________ __________
 مجموع المطلوبات المتداولة155,624 151,069

__________ __________
 مطلوبات غیر متداولة  

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة )9(46,778 48,515
__________ __________

مجموع المطلوبات الغیر متداولة46,778 48,515
__________ __________

 مجموع المطلوبات 202,402 199,584
__________ __________

 صافي األصول 
 قائمة"ب"  –صافي األصول آخر السنة 954,493 919,181

__________ __________
 مجموع المطلوبات وصافي األصول1,156,895 1,118,765

======== ========
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12018302019  

  
  للفترة من

   2017تموز  1
  حزیران  30حتى 

2018 

  للفترة من 
   2018تموز  1

  حزیران 30حتى 
2019   

 إیضاح دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
 اإلیــرادات   

 اشتراكات األعضاء (مجلس اإلدارة والھیئة العمومیة)  )10( 137,000 190,606
 تبرعات خارجیة مستلمة )11( 527,427 214,202
  إیرادات أخرى  )12(  51,605  144,350

__________ __________  
 المجموع   716,032  549,158

__________ __________  
المصاریف   

 مصاریف البرامج والمصاریف اإلداریة والعمومیة )13( (675,532) (596,239) 
 االستھالك )5( (9,340) (14,972)
 (خسائر) ربح فروقات عملة  4,152 (7,462) 

__________ __________  
 مجموع المصاریف  (680,720) (618,673)

__________ __________  
  التغیر في صافي األصول للسنة  35,312 (69,515) 
 صافي األصول أول السنة  919,181 988,696

__________ __________  
 قائمة أ –في األصول آخر السنة صا  954,493 919,181

======== ========  
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  تموز  1للفترة من 
   30حتى  2017

 2018حزیران 

 تموز1للفترة من
   30حتى  2018

إیضاح2019حزیران
دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 قائمة "ب"  –التغیر في صافي األصول 35,312 (69,515)

 بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة: 
 استھالك األصول الثابتة)5(9,340 14,972
 مكافأة نھایة الخدمة)9(17,702 18,989

  ارباح استبعاد موجودات ثابتة -- (16,892)
__________ __________

المجموع62,354 (52,446)
__________ __________

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة 
 (الزیادة) النقص في مصاریف مدفوعة مقدماً (1,360) (20,698)
 دائنة-(النقص) الزیادة في مؤسسات ذات عالقة الزیادة-- (54,456)

 الزیادة (النقص) في مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى973 44,915
المدفوع للموظفین كنھایة خدمة)9( (19,439)  (46,966)

__________ __________
 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة(19,826) (77,205)

__________ __________
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

  شراء موجودات ثابتة-- (1,746)
  المتحصل من بیع الموجودات الثابتة-- 26,770

__________ __________
 التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریةصافي-- 25,024

__________ __________ 
 (النقص) في النقد والنقد المعادل خالل السنةالزیادةصافي42,528 (104,627)

 رصید النقد والنقد المعادل أول السنة(47,782) 56,845
__________ __________

 ید النقد المعادل آخر السنة ویتكون من:رص، ز)2((5,254) (47,782)
======== ========

 نقد في الصندوق ولدى البنوك)3(58,300 11,190
  برسم التحصیل تستحق خالل ثالثة أشھرشیكات2,500 3,500

 شیكات آجلة الدفع تستحق خالل ثالثة أشھر(66,054) (62,472)
__________ __________

المجموع(5,254) (47,782)
======== ========
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  التأسیس وطبیعة النشاط: .1

(تاریخ التأسیس)  2007 حزیران 4بتاریخ  أھلیة ھیئة –انجاز فلسطین الخیریة تم تأسیس جمعیة  -
بموجب قانون  الداخلیة واألمن الوطنيوتم تسجیلھا في اإلدارة العامة للتعاون في وزارة 

  .E 22510RA شھادة رقم 2000لسنة  1الجمعیات الخیریة والھیئات األھلیة رقم 
  ویتمثل نشاطھا فیما یلي:

مھارات الشباب وتأھیلھم لیصبحوا أعضاء فاعلین في  إعداد برامج تدریبیة وتثقیفیة لتنمیة  .أ
  المجتمع.

سوق العمل ورفع إعداد مقترحات حول تطویر النظام التعلیمي بما یتناسب مع حاجات   .ب
 توصیات لوزارة التربیة والتعلیم والوزارات المختصة ومركز التدریب المھني.

بصورتھا  2019حزیران  30المنتھیة في للسنة تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة للجمعیة  -
 .2020كانون الثاني  8بتاریخ من قبل إدارة الجمعیة النھائیة 

  
  السیاسات المحاسبیة الھامة:  .2

  تم عرض القوائم المالیـة المرفقـة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیـة والتفسیرات
  ر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.ذات العالقة الصادرة عن لجنة تفسیرات المعایی

  الدوالر األمریكيإن عملة السجالت المحاسبیة ھي.  
  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة للسنة الحالیة مماثلة مع السیاسات التي تم إتباعھا في السنة

  السابقة.
  وفیمـا یلي ملخصا ألھم السیاســات المحاسبیة المتبعة:

  أساس القیاس:  .أ
وائم المالیة وفقا ألساس التكلفة التاریخیة ویتم تعدیل ھذا األساس بالنسبة لبعض تم إعداد الق

  األصول كما ھو موضح أدناه.
  :اإلیرادات  .ب

  إیرادات واشتراكات األعضاء: .1
ھذه االشتراكات عن األعضاء حتى  ىتلغالسنویة وال  اشتراكاتھمیلتزم األعضاء بتسدید 

وتقسم  لنفس السنة فقاً للنظام األساسي للجمعیةفي حال انتفاء صفة العضویة عن العضو و
  عین:نواالشتراكات إلى 

  كحد أدنى. أمریكي سنويدوالر  10,000أعضاء مجلس اإلدارة بواقع  اشتراكات  -أ
 كحد أدنى. دوالر أمریكي سنوي 5,000أعضاء الھیئة العمومیة بواقع  اشتراكات  - ب

  رسوم وتبرعات األعضاء. .2
 غیر المشروطة، وریع نشاط الجمعیة. واإلعاناتالتبرعات والھیئات  .3

  
  تحویل العملیات بالعمالت األجنبیة:  .ج

یتم تحویل العملیات المالیة بالعمالت األخرى حسب سعر الصرف السائد وقت حدوث 
العملیة، وفي نھایة السنة المالیة یتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المتداولة 

كي حسب أسعار الصرف السائدة في نھایة السنة، ویتم الدوالر األمری إلىبالعمالت األخرى 
األنشطة  قائمةقید الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األخرى ضمن نتائج السنة في 

  والتغیر في صافي األصول.
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 األصول الثابتة:  .د
المقدر لھا اإلنتاجي یتم إثبات األصول الثابتة بالتكلفة، یتم استھالكھا على مدى العمر 

  المئویة التالیة:السنویة القسط الثابت، وبالنسب  ةم طریقباستخدا
  %25-%10        كمبیوتر وبرامج

  %15-%10        سیارات
  %33-%10        أجھزة مكتبیة

  %25-%10        أثاث
  %7    تحسینات على المقر الرئیسي 

  
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة:  .ه

ونیة لخدمات الموظفین یحتسب مخصص مكافأة نھایة الخدمة لتغطیة التزامات تعاقدیة وقان
  المستخدمین بموجب النظام الداخلي للجمعیة.

  صندوق االدخار:  .و
من  %3تتألف موارد الصندوق بشكل رئیسي من مساھمة الموظف المشترك في الصندوق (

من الراتب األساسي وغالء  %6(الجمعیة الراتب األساسي وغالء المعیشة) ومساھمة 
  المعیشة).

یتمتع الصندوق بشخصیة اعتباریة ذات  الصندوق بحیثاب وتم خالل العام فصل حس
استقالل مالي واداري ویكون للصندوق حسابات مستقلھ وحساب بنكي مستقل ویشرف على 

  للجمعیة.تدقیق الحسابات الخاصة بالصندوق المدقق الخارجي 
  النقد والنقد المعادل:  .ز

المعادل من نقد في الصندوق،  النقدیة یتكون النقد والنقد قائمة التدفقاتألغراض إعداد 
جل تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل مطروحاً منھا شیكات وأرصدة البنوك وودائع قصیرة األ

  آجلة الدفع تستحق خالل ثالثة أشھر.
  

  نقد في الصندوق ولدى البنوك: .3
  یتألف ھذا البند مما یلي:

 حزیران  30
2018 

 حزیران30
2019

 دوالر أمریكيدوالر أمریكي
 النقد في الصندوق ولدى البنوك   

النقد في الصندوق526 1,669
النقد لدى البنوك57,774 9,521

____________________ 
المجموع 58,300  11,190

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

  :وأرصدة مدینة أخرى مصاریف مدفوعة مقدما .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:

 حزیران  30
2018 

 حزیران30
2019

دوالر أمریكيدوالر أمریكي
 ایجار مدفوع مقدما16,804 13,579
 ایجار سیارات مدفوع مقدما10,635 18,611

 تأمین مدفوع مقدما11,419 9,600
--  3,000 ً   أتعاب مھنیة مدفوعة مقدما
 أخرىأرصدة مدینة 1,292  --

____________________

المجموع43,150 41,790
================
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  األصول الثابتة: .5
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

أثــاثأجھزة مكتبیة سیاراتكمبیوتر وبرامج 
تحسینات على 
 المجموع  المقر الرئیسي

دوالر أمریكي  دوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيدوالر أمریكيالتكلفـــة:
 149,091 38,112 28,505 63,753 --  18,721 30/6/2018الرصید كما في 

 __________________________________________________ __________
 149,091 38,112 28,505 63,753 --  18,721 30/6/2019الرصید كما في 

 ======================================== ========
       االستھالك المتراكم:

 117,045 16,625  23,226 62,963 --  14,231 30/6/2018ي الرصید كما ف
  9,340  2,660  3,200  729 --  2,751 االستھالك

 __________________________________________________ __________
 126,385 19,285  26,426 63,692 --  16,982 30/6/2019الرصید كما في 

 ======================================== ========
       صافي القیمة الدفتریة

 22,706 18,827 2,079 62 --  30/6/20191,739كما في 
 ======================================== ========

 32,046 21,487 5,279 790 --  30/6/20184,490كما في 
 ======================================== ========

  
  األراضي  .ب

من  201شراء قطعة أرض رقم  2014م بتاریخ الثالث عشر من شھر تموز لعام ت ،2014شباط  23بناء على محضر اجتماع مجلس االدارة المؤرخ 
د تم دفع المبلغ بموجب دوالر أمریكي وق 520,000بقیمة  بموجب وكالة دوریة غیر قابلة للعزل من أراضي قریة ابو قش قضاء رام هللا 3حوض رقم 

باالضافة الى ذلك فقد تم تحمل مصاریف اضافیة بدل زم بموجب قرض طویل األجل من بنك فلسطین.الشیكات بنكیة مستحقة بعد الحصول على التمویل ال
 الر أمریكي.دو 538,450دوالر أمریكي تم إضافتھا على األرض لیصبح الرصید  18,450بقیمة عمولة سمسار وعمولة شراء تم قیدھا 
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 :مبنى انجاز قید التنفیذ .6
الموافقة على المنحة تم  ،2015 تشرین اول 5بناء على محضر اجتماع مجلس االدارة المؤرخ 

دینار كویتي   120,000المقدمة من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي وقیمتھا 
لتغطیة أیة زیادة قد تطرأ على تكالیف على أن تتعھد الجمعیة بتوفیر أیة مبالغ إضافیة الزمة 

المشروع المقدرة وكذلك االلتزامات األخرى الواردة في االتفاقیة الموقعة بین الطرفین بتاریخ 
 98,043دینار كویتي ما یعادل  30,000بمبلغ من قیمة المنحة  %25وقد تم تحویل  15/9/2015

في إطار العمل على  2016/2017وخالل العام  2015/2016خالل العام  دوالر أمریكي 
استكمال مشروع "مبنى إنجاز" والذي أنھى المرحلة األولى من تنفیذه بتمویل من الصندوق 

 مبلغ، المتبقیة من المنحة األولى %75باستكمال ال  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
بمجموع كویتي  دینار 30,000بقیمة ودعت الحاجة إلى مبلغ إضافي  دینار كویتي، 90,000

. وقد تكفل إلى حساب المشروع دوالر أمریكي 398,029دینار كویتي أي ما یعادل  120,000
دینار  150,000الصندوق العربي مجدداً بتوفیر التكالیف اإلضافیة؛ من خالل تقدیم منحة بقیمة 

قي المبلغ تم صرف باوالمشروع، دینار كویني لحساب إتمام مراحل  30,000كویتي، اقطتًع منھا 
إلنجاز المرحلة االولى من حیث بلغ إجمالي ما تم إنفاقھ  ،2016/2017على برامج انجاز للعام 

  وكانت على النحو التالي: .2019حزیران  30حتى  دوالر أمریكي 491,789 المبنى
 حزیران 30

2018 
 حزیران30

2019
 

 دوالر أمریكيدوالر أمریكي
  سویة والمخازن والسدة)المبنى (الت 384,705 384,705
  رسوم ھندسیة 12,000 12,000

  رسوم كھرباء ومیاه 1,324 1,324
نقابة المھندسین-ھندسیة ومخططات رسوم خدمات 29,954 29,954

 رسوم فحص تربة  1,692 1,692
  رسوم عطاءات البناء المرحلة األولى 353 353

  رسوم ترخیص بلدیة سردا وأبو قش 23,234 23,234
  رسوم الدفاع المدني 403 403

  مصاریف حفر مبنى انجاز  38,070  38,070
  نثریة أخرى 54 54

____________________ 
 المجموع 491,789 491,789

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

  مؤسسات وأطراف ذات عالقة دائنة: .7
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 حزیران 30
2018

 حزیران30
2019

 

 ر أمریكيدوالدوالر أمریكي
 ب –مشروع أمواج فرح  41,997 41,997

  ج  –مشروع اعادة تأھیل مدارس حكومیة  -- --
____________________ 

 المجموع 41,997 41,997
======== ========  

بالتعاون مع شركة المشروبات الوطنیة كوكاكوال/كابي، نفذت انجاز برنامج "أمواج فرح"   .ب
طالب/ة  450، بمشاركة 2017/2018 األكادیمياكوال العالمیة للعام الممول من مؤسسة كوك

ً على مجتماعتھم من  تم تدریبھم على تنفیذ مشاریع ریادیة مجتمعیة، تسھم في التأثیر ایجابا
دوالر أمریكي دفعة  41,997البیئة المحیطة بھم. یمثل مبلغ  خالل معالجة أوجھ القصور في
زین من عدة جامعات فلسطینة حیث حصلوا على المراتب من المشروع قًدم للطلبة الفائ
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األولى على مستوى الدول العربیة على ان یتم صرف المبلغ الحقا، الستكمال فكرة 
 مشروعھم.

 ویھدف الىھي عبارة عن الدفعة األولى من المشروع الذي یطبق للسنة الرابعة على التوالي   .ج
بدیا ورفیدیا ونابلس والخلیل، وذلك من تحسین البیئة المدرسیة لخمس مدارس في طمون و

ألف دوالر  150المشروع خالل إصالح بعض المرافق الحیویة والھامة فیھا، وتبلغ قیمة 
أمریكي (مائة وخمسون ألف دوالر أمریكي) والمشروع ممول من قبل البنك العربي ومدتھ 

 الفریقین.وتجدد باتفاق  06/06/2017ستة أشھر تبدأ من تاریخ توقیع االتفاقیة 
  

  مصاریف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:  .8
  یتألف ھذا البند مما یلي:

 حزیران 30
2018 

 حزیران30
2019

 

 دوالر أمریكيدوالر أمریكي
 إجازات موظفین 3,074 3,074

  مستحقات صندوق االدخار 34,104 17,936
  رواتب مستحقة --  16,198

  الھالل االحمر- ایجار مستحق --  4,567
 انجاز العرب --  4,563

  شركة إتقان للمحاماة –إیرادات مؤجلة  3,000 
  ضریبة الدخل المستحقة 1,303 --

  اخرىذمم دائنة  6,092 262
____________________ 

المجموع 47,573 46,600
======== ========  

  
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة: .9

  یتألف ھذا البند مما یلي:
 حزیران 30

2018 
 حزیران30

2019
 

 دوالر أمریكيدوالر أمریكي
 الرصید أول السنة 48,515 76,492
 المقید على المصاریف 17,702 18,989

مدفوعات للموظفین كنھایة خدمة (19,439) (46,966)
____________________ 

الرصید آخر السنة 46,778 48,515
======== ========  

 
  مجلس اإلدارة والھیئة العمومیة):( األعضاء اشتراكات .10

  یتألف ھذا البند مما یلي:
 تموز  1للفترة من 

   30حتى  2017
 2018حزیران 

 تموز  1للفترة من 
   30حتى  2018

  2019حزیران 
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

 البنك العربي –جمال الحوراني  10,000 10,000
 ت الفلسطینیةمجموعة االتصاال –عماد اللحام  -- 26,606
 شركة األرز –زاھي عنبتاوي  5,000 5,000

 شركة المشروبات الوطنیة كوكا كوال/ كابي –عماد ھندي  10,000 10,000
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  مطاحن القمح الذھبي –بسام ولویل  10,000 10,000
 الشركة العربیة الفلسطینیة لالستثمار (أبیك) –علي العقاد  20,000 20,000
 البنك االسالمي العربي –نة عاطف عالو -- 5,000

 بادیكو  –روان جحا  -- 15,000
 البنك االسالمي الفلسطیني  –عماد السعدي  5,000 5,000

 بنك فلسطین  –ھاشم الشوا  30,000 30,000
 بنك القدس  –صالح ھدمي  5,000 5,000
 *طالل أبو غزالة وشركاه –جمال ملحم  5,000 5,000
 *شركة رایة لإلعالم والنشر – ھبة وزني 5,000 5,000
 مكتب إتقان للمحاماة –مھند عساف  4,000 4,000

 *مكتب إتقان للمحاماة –مھند عساف  3,000 10,000
  أبو عیسى القابضة –فواز االدریسي  -- 10,000
 Design 4 - عامر ایوب -- 5,000
  الشرق االدنى-عمر عنبتاوي -- 5,000
  لقاھرة عمانبنك ا-جوزیف نسناس -- 5,000

  مجموعة مسروجي 5,000 --
-- 10,000 Horizon Resources Group 
  شركة ترست للتأمین 10,000 --

____________________ 
 المجموع 000,371 190,606

======== ========  
  * تمثل المبالغ أعاله مساھمات عینیة من أعضاء الھیئة العامة في مجال إختصاصھم.

  
  رجیة مستلمة:تبرعات خا .11

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
تموز  1للفترة من 

   30حتى  2017
 2018حزیران 

تموز  1للفترة من 
   30حتى  2018

  2019حزیران 
 دوالر أمریكي دوالر أمریكي

-- 95,702 Injaz Arabia 
 UNICEFالیونیسیف  61,541 112,276

-- 234,722 Arab Fund  
  لكنديالمشروع ا 35,462 15,968
  البنك العربي 100,000 29,816

  شركة التامین الوطنیة -- 2,000
 شركة المشروبات الوطنیة كوكا كوال/ كابي -- 12,642
  شركة جوال -- 10,000
  مؤسسة فلسطین للتنمیة -- 10,000

  شركة األرز -- 1,500
  الوطنیة موبایل -- 8,000
  شركة الجبریني -- 2,000
  ستروین  – وب بلسشركة جر -- 5,000
  شركة فلسطین لالستثمار الصناعي -- 5,000

____________________  
 المجمــوع 527,427 214,202

======== ========  
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 إیرادات أخرى: .12
  یتألف ھذا البند مما یلي:

تموز  1للفترة من 
   30حتى  2017

 2018حزیران 

تموز  1للفترة من 
   30حتى  2018

  2019حزیران 
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 مخصص اإلجازات –تعدیالت سنوات سابقة   --  2,611
 المبنى  –رسوم عطاءات   --  1,097
 مرتجع من صندوق ادخار الموظفین -- 2,201

  منحة الصندوق العربي لدعم برامج انجاز -- 121,546
  أرباح استبعاد موجودات ثابتة -- 16,892

  الشركة الطالبیة –حفل رعایة  35,000 --
 تبرعات 15,000 --
  أخرى 1,605 3

____________________  
 المجموع 51,605 144,350

======== ========  
 
 المصاریف اإلداریة والعمومیة:مصاریف البرامج و .13

  یتألف ھذا البند مما یلي:
 تموز 1للفترة من 

   30حتى  2017
 2018حزیران 

تموز  1للفترة من 
   30تى ح 2018

 2019حزیران 
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 رواتب إداریة وملحقاتھا 223,896 234,520
 مكافأة نھایة الخدمة 17,702 18,989

  مصروف مكافأت للموظفین 8,471 --
  مصروف ترمیم مدارس 96,243 --

 ھاتف وبرید 22,349 20,416
 كھرباء وماء 4,933 4,142

 ف مطبوعاتمصاری 105,774 92,584
 قرطاسیھ وأدوات مكتبیة  3,694 2,451
 مواد تنظیف  831 4,433

 تأمین موظفین 11,884 14,814
  ورشات عمل وتدریب للطالب 3,139 754

  وضیافة   مصاریف وجبات ورش  8,127  7,791
  مسابقة الشركة   10,000  10,000

 مصاریف سفر وتدریب الموظفین إقلیمیا  9,058  8,875
  مصاریف الزیارات المیدانیة 15,875 11,260
 یجاراتمصاریف اإل 32,264 43,264
 مواصالت 29,559 19,540

 حوافز للمتطوعین  -- 1,864
 محروقات 4,361 799

 مصروف سیارات 7,976 4,712
  مصروف أتعاب التدقیق 5,000 5,000

  استشارات قانونیةمصروف  3,000 --
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 تموز 1للفترة من 
   30حتى  2017

 2018حزیران 

تموز  1للفترة من 
   30تى ح 2018

 2019حزیران 
  دوالر أمریكي دوالر أمریكي

 مصاریف صیانة 9,298 7,183
 دعایة وإعالن 12,913 24,554

 استشارات خارجیة 9,128 9,578
 JAWرسوم عضویة ل   5,322  11,404
 ورش عمل وتدریب موظفین محلي -- 17,632

  انترنتمصاریف  -- 1,806
  مصاریف صندوق ادخار موظفي إنجاز 11,540 11,087

  مصاریف اجازات الموظفین  --  4,014
  ت بنكیةمصاریف فوائد وعموال  1,409  459

 أخرى 1,786 2,314
____________________ 

 المجمــوع 675,532 596,239
======== ========  

  
 عــــام: .14

ركات   .أ ن الش ة م ا نخب دیرھا ویرعاھ تقلة ی طینیة مس ة فلس ي مؤسس طین ھ از فلس ة انج مؤسس
ة  ي مؤسس و ف ي عض طینیة، وھ ي   Junior Achievement Wor ld wideالفلس الت

ن 1919ام ع تتأسس طیني ع باب الفلس ادیة للش رص االقتص ز الف ى تعزی از ال دف انج . تھ
ات  وعین ومتطوع ذھا متط ي ینف ابع عمل طریق تقدیم سلسلة دورات تعلیمیة اقتصادیة ذات ط

  من القطاع الخاص في المدارس والجامعات، ویتم من خاللھا تأھیلھم لدخول معترك الحیاة .
  الحالیة. للسنة قوائم المالیةقارنة لتتالءم وتصنیف التم إعادة تصنیف بعض أرقام الم  .ب


