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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  

 

 الى مجلس إدارة جمعية منتدى التواصل
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية  

 الرأي

كانون األول  31تتكون من بيان المركز المالي كما في ، والتي منتدى التواصل لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لجمعية

المنتهية في ذلك المالية وبيان التغيرات في صافي األصول وبيان التدفقات النقدية للسنة  نشطةاأل ، وكل من بيان2019

 التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

 القوائم المالية  ارة حولمسؤوليات اإلد

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن  

الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت 

 أو عن خطأ.  احتيالناشئة عن 

واإلفصاح، عندما ينطبق  االستمرارعن تقييم قدرة الجمعية على  عند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة

المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية الجمعية أو  االستمراريةواستخدام أساس  باالستمراريةذلك، عن أمور تتعلق 

 عيا غير ذلك.إيقاف أعمالها أو ال يوجد بديال واق

 ان مجلس االدارة هم المسؤولين عن اإلشراف على عملية القوائم المالية. 

 مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية 

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء  

 أو خطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا. احتيالكانت ناشئة عن 

وفقا للمعايير الدولية  التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن التدقيق الذي تم القيام به 

أو الخطأ، وتعتبر جوهرية  االحتيالللتدقيق سيكتشف دائما أي خطأ جوهري، إن وجد. إن االخطاء يمكن أن تنشأ من 

المتخذة من قبل   االقتصاديةإذا كانت، بشكل فردي أو إجمالي، ممكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات 

 لية. المستخدمين على أساس هذه البيانات الما

المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ  االجتهادكجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة 

 الشك المهني خالل التدقيق، باإلضافة الى: 

م أو خطأ، وكذلك تصمي احتيالتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواًء كانت ناشئة عن  •

لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر   وتنفيذ إجراءات تدقيق مستجيبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة

قد يشتمل على   االحتيالأعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث أن    احتيالعدم اكتشاف اإلخطاء الجوهرية الناتجة عن  

 سوء التمثيل أو تجاوز للرقابة الداخلية.  المتعمد،الحذف  التزوير، التواطؤ،

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس  •

 لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في الجمعية.

 

http://www.bdo-ps.com/
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ديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التق •

 قبل اإلدارة. 

حول مالئمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية المحاسبي وبناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول   االستنتاج •

يا حول قدرة  عليها، فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهر

في تقرير   االنتباهنلفت    مطالبون أنكمنشأة مستمرة. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإننا    االستمرارالجمعية على  

 مالئم، فسنقومتدقيقنا إلى اإليضاحات ذات العالقة في البيانات المالية، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير 

نا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير تدقيقنا. ومع ذلك، فإنه من بتعديل رأينا. إن استنتاجات

 كمنشأة مستمرة. االستمرارالجمعية على  الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف

نت البيانات المالية تمثل تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للبيانات المالية بما فيها اإلفصاحات وفيما إذا كا  •

 المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل. 

 

 بي دي او للمحاسبة والتدقيق والخدمات الضريبية

 نبيل محمود زيدان                                    

 مدقق حسابات قانوني                                

  110/2005رخصة رقم 

 2020ن حزيرا 01

http://www.bdo-ps.com/
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بيان أ –بيان المركز المالي   
 )جميع المبالغ بالشيكل اإلسرائيلي(

 2018  2019  إيضاح  الموجــــــودات 

       الموجودات المتداولة

  64,361                  527,361           2  نقد في الصندوق ولدى البنوك

  -                            2,405               مصاريف مدفوعة مقدما )صيانة برنامج األصيل(

  -                            39,746               إيرادات مستحقة

  500                       500                    أرصدة مدينة أخرى  

 64,861  570,012    إجمالي الموجودات المتداولة

       

       الموجودات غير المتداولة

  672,546                788,693           4  موجودات ثابتة بالصافي

 672,546  788,693    إجمالي الموجودات الغير متداولة

  737,407                1,358,705          مجموع الموجــــــــودات  

       

       المطلوبات وصافي الموجودت

       المطلوبات المتداولة

  -                            36,523             3   بنوك دائنة

  22,560                  20,733               قروض

  16,701                  19,706             5  أرصدة دائنة أخرى 

  9,776                    42,010               مخصص نهاية الخدمة

  56,005                  469,845           6  إيرادات مقبوضة مقدما

  105,042                 588,818             المتداولةإجمالي المطلوبات 

       

  649,700                632,365             صافي الموجودات في بداية السنة 

 (17,335)                 137,522             بيان ب -صافي الموجودات للسنة الحالية  

  632,365                769,886             بيان ج -السنة صافي الموجودات في نهاية 

  737,407                1,358,705          مجموع المطلوبات وصافي  الموجودات
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بيان ب –بيان األنشطة   
 )جميع المبالغ بالشيكل اإلسرائيلي(

 2018  2019  إيضاحات  

       االيرادات  

 1,303,699   1,654,670   7   منح وتمويالت مشاريع

 83,955   73,380   8   إيرادات األنشطة 

 6,100   10,799   9   إيرادات أخرى 

 20,711   -                        10   إيرادات نقدية

 74,085   232,244   11   إيرادات عينية

  14,836                          دائنةفروق عمالت 

 1,503,386   1,971,093              إجمالي االيرادات  

       

       المصروفات

  26,068                      10,799                   منافع الموظفين

  1,335,759                 1,620,338            12   المشاريع والبرامج

  64,091                      61,354                 13   مصاريف أنشطة الجمعية

  15,825                      27,718                 14   مصروفات إدارية وعمومية

  29,693                      40,651                   مساعدات عينية

  49,285                      72,712                 4   اإلهالك

  1,520,721                 1,833,572              إجمالي المصروفات

فائض )عجز( إيرادات عن 

 (17,335)  137,522     المصروفات

    -                                -                           تسويات سنوات سابقة

 (17,335)  137,522     بيان أ -صافي الموجودات للسنة 
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بيان ج  –بيان التغير في صافي األصول   
 )جميع المبالغ بالشيكل اإلسرائيلي(

  الفائض العام 

استثمار في 

 المجموع  الممتلكات

 632,365   672,546   (40,181)       2019كانون ثاني  01صافي األصول في  

 137,522      -                       137,522   بيان ب -صافي األصول للسنة  

    -                   (72,712)  72,712   إهالك الممتلكات واالالت والمعدات 

    -                   188,859   (188,859)  إضافات على الممتلكات واالالت والمعدات 

    -                      -                          -                إستبعادات من الممتلكات واالالت والمعدات 

 

إستبعادات من مجموع إهالك الممتلكات 

    -                      -                          -                واالالت والمعدات

 769,886    788,693             (18,807)       2019كانون اول  31صافي األصول في  

        

  الفائض العام 

استثمار في 

 المجموع  الممتلكات

 649,700   636,722   12,978   2018كانون ثاني  01صافي األصول في  

 (17,335)     -                       (17,335)  بيان ب -صافي األصول للسنة  

    -                   (49,285)  49,285   واالالت والمعداتإهالك الممتلكات  

    -                   85,109   (85,109)  إضافات على الممتلكات واالالت والمعدات 

    -                   (6,087)  6,087   إستبعادات من الممتلكات واالالت والمعدات 

 

الممتلكات إستبعادات من مجموع إهالك 

    -                   6,087   (6,087)  واالالت والمعدات

 632,365    672,546             (40,181)       2018كانون اول  31صافي األصول في  
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بيان د –بيان التدفقات النقدية   
 )جميع المبالغ بالشيكل اإلسرائيلي(

  2019  2018 

     التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

 (17,335)  137,522   التغير في صافي الموجودات خالل السنة

التغير في صافي الموجودات للسنة عن المصروفات مع صافي 

     التدفق النقدي من أنشطة التشغيل

 49,285   72,712   اإلستهالك

 4,726   (42,151)  النقص )الزيادة( في أرصدة مدينة أخرى 

 (8,698)  483,776   الزيادة )النقص( في المطلوبات المتداولة

 27,978   651,859   صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (85,109)  (188,859)  صافي الحركة على الموجودات الثابتة

 (85,109)  (188,859)  صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

     

 (57,131)  463,000   األرصدة النقدية خالل السنةصافي الزيادة في 

 121,492   64,361   األرصدة النقدية في بداية السنة

 64,361   527,361   األرصدة النقدية في نهاية السنة
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 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

( التأسيس والرؤية والرسالة1إيضاح رقم )  

 

 التأسيس -

 

الفلسطينية وتحمل تأسست جمعية منتدى التواصل مؤسسة تطوعية غير حكومية مسجلة لدى وزارة الداخلية 

، تعمل 22323ومسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية برقم  1993أنشأت عام  7536شهادة تسجيل رقم 

على تفعيل دور النساء والشباب واألطفال وكبار السن ودمجهم في مجتمعاتهم من خالل برامج تنموية في 

ة في المجتمع الفلسطيني وذلك من خالل كافة المجاالت التنموية، وتأهيلهم ليكونوا قوة فاعلة ومستدام

التوجهات االستراتيجية التي تعلم عليها الجمعية وتشمل؛ المشاركة المجتمعية والسياسية وحرية التعبير عن 

الرأي والتمكين االقتصادي للشباب، تنمية وتطوير قدرات شرائح المجتمع المختلفة للمساهمة في تحقيق 

تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق االنسان والنزاهة، التدريب وبناء القدرات، التنمية البشرية والمجتمعية، 

تمكين النساء المهمشات اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، استثمار الخبرات والقدرات لكبار السن من خالل 

ي تعزيز مشاركتهم المجتمعية، تخفيف حدة الفقر للعائالت الفقيرة والتشبيك والمناصرة مع األطراف ذو

 العالقة. 

 

 أهداف الجمعية  -

 

تمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز مشاركتهم المجتمعية والسياسية والمدنية وحرية التعبير عن الرأي   .1

 ومناصرة قضاياهم.

 العمل على التخفيف من حدة الفقر ودعم سبل العيش. .2

والحكم الرشيد وتعزيز نزاهة ومكافحة الفساد المساهمة في تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق االنسان  .3

 لترسيخ مفاهيم المجتمع المدني حسب القانون الدولي اإلنساني.

 العمل على التمكين االجتماعي للمرأة وحماية حقوقها. .4

ج التعليمية والرياضية والصحية  تنمية وتطوير قدرات شرائح المجتمع المختلفة من خالل البرام .5

 والنفسية واالجتماعية واالغاثية وبرامج الطفولة المبكرة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

 بناء قدرات الجمعية والعاملين والمتطوعين فيها. .6

 

 

( السياسات المالية الهامة 2إيضاح رقم )  

 

التكلفة التاريخية وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة:لقد تم اعداد البيانات المالية وفق مفهوم   

 

 األساس المحاسبي -

 

 تم اعداد البيانات المالية على أساس االستحقاق.

 

 العمالت األجنبية  -

 

يتم إثبات المعامالت في الدفاتر والسجالت بالشيكل اإلسرائيلي، ويتم تحويل المعامالت بالعمالت األخرى 

الصرف السائد بتاريخ العملية، واي فروق قد تظهر نتيجة فروق التقييم يتم قيدها في بيان بحسب سعر 

 اإليرادات والمصروفات للسنة. 
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 الموجودات الثابتة -

 

تظهر الممتلكات والمعدات حسب تكلفتها التاريخية المدرجة في البيانات المالية للسنوات المالية السابقة 

ة، ويتم استهالكها حسب طريقة القسط الثابت بحسب العمر االفتراضي لها القيمة المضاف شاملة ضريبة 

 حسب النسب االتية:

 

% 

 2                                                    مباني      

 10اثاث                                                          

 20                    أجهزة ومعدات                         

 20مكتبة                                                         

 15  سيارات )باص نقل ركاب(                             

 

 2018  2019 أ( النقد في الصندوق ولدى البنوك3ايضاح رقم )

 6,418   48,581           شيكل -بنك فلسطين الرئيسي 

 34,874     -                   شيكل -بنك فلسطين الدعم النفسي 

 6,300   8,672             دوالر -بنك فلسطين الرئيسي 

    -                     Terre Des Hommes           68,461التعليم دوالر 

    -                     360                جاري يورو

    -                     7                    دوالر -بنك فلسطين تعزيز حق الشباب 

    -                     NDC         401,280المال مقابل العمل دوالر 

 100     -                   شيكل - SOSبنك فلسطين مشروع 

 16,769     -                   شيكل -بنك فلسطين مشروع شبكة األمان 

 (100)     -                   شيكات برسم الدفع 

 64,361  527,361 المجموع

 

 2018  2019 ب( بنوك دائنة-3ايضاح رقم )

    -                      OVC            (2,065) -شيكل -بنك فلسطين 

    -                      (16,220)          شيكل -بنك فلسطين الدعم النفسي 

    -                      Terre des Hommes            (8,027) -دوالر  -بنك فلسطين 

    -                      (14)                 شيكل -بنك فلسطين تعزيز حق الشباب 

    -                      (10,197)          شيكات برسم الدفع 

  -                         (36,523)          المجموع
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  ( موجودات ثابتة بالصافي4ايضاح رقم )

الرصيد في 

01-01-

  اإلستبعادات  اإلضافات  2019

الرصيد في 

31-12-

2019 

         التكلفة

 72,000      -                -                72,000   األرض

 692,579      -              116,996       575,583   المباني

 62,550      -                -                62,550   باص الجمعية

 121,425      -              42,598         78,827   األجهزة والمعدات

 141,175      -             29,265         111,910   األثاث

 43,380      -                -                43,380   المكتبة

 17,007      -                -                17,007   المونتاج اإلعالميوحدة 

 PDF   16,810                -                -      16,810برامج األصيل والشامل و 

       978,067        188,859              -      1,166,926  

         

  اإلستهالك المتراكم 
       

    -                   -                -                   -                األرض

 131,786      -              13,506         118,280   المباني

 56,295      -              9,357           46,938   السيارات

 49,983      -              22,135         27,848   األجهزة والمعدات

 89,428      -              13,141         76,287   األثاث

 32,049      -              8,652           23,397   المكتبة

 15,339      -              2,568           12,771   وحدة المونتاج اإلعالمي

 PDF                -              3,353              -      3,353برامج األصيل والشامل و 

       305,521          72,712              -      378,233 

  788,693           672,546      صافي القيمة الدفترية

 

 

 2018  2019 ( األرصدة الدائنة األخرى5ايضاح رقم )

 16,066  15,412 كهرباء مستحقة

 27  102 مياه مستحقة

    -                     3,696 مستحقة OVCمصاريف مشروع 

 608  495 مستحقةم. هاتف وفاكس وجوال 

 16,701  19,706 المجموع 
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 2018  2019 ( إيرادات مقبوضة مقدما6ايضاح رقم )

    

    -                      TDH           68,461مشروع 

    -                      NDC         401,384مشروع 

 4,361     -                  مشروع األونروا

 16,769     -                  مشروع شبكة األمان

 34,875     -                  مشروع الدعم النفسي

 56,005    469,845  المجموع 

 

    المنح والمشاريع إيرادات( 7ايضاح رقم )
الجمعية ويمثل هذا البند مساهمات المانحين لمشاريع وأنشطة 

 2018  2019 وهي على النحو التالي: 

  SOS                  -              130,091برنامج التمكين األسري 

  NPA         326,140            538,526المساعدات الشعبية النرويجية 

  9,075                4,362             فلنسيا( -مشروع الوقاية من العنف )األونروا 

  15,092                -                  كبسكو( -مشروع الوقاية من العنف )األونروا 

  10,119                -                  باسك( -مشروع الوقاية من العنف )األونروا 

    -                      OVC         398,555اإلغاثة اإلسالمية فلسطين 

  263,443            268,350         مؤسسة التعاون

  73,297              99,755           الدعم النفسي )مرحلتين( -اإلغاثة اإلسالمية 

  121,159              -                  اإلسالمية(تحسين فرص الوصول للمياه )اإلغاثة 

  130,196              -                  مشروع اإلرشاد األسري )اإلغاثة اإلسالمية(

    -                      165,001         مؤسسة العون اإلسالمي

  4,331                37,732           شبكة األمان )اإلغاثة اإلسالمية(

  8,370                  -                  توفير بيئة معيشية للفئات المهمشة )اإلغاثة اإلسالمية(

    -                      5,596             مركز تطوير المؤسسات االهلية الفلسطينية

    -                      20,980           مبادرة حماية -اإلغاثة اإلسالمية فلسطين 

    -                      249,210         هيومن ابيل

Terre Des Hommes           76,045                      -    

    -                      Terre Des Hommes             2,945التعليم 

 1,303,699     1,654,670      المجموع 
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 2018  2019 ( إيرادات أنشطة الجمعية8ايضاح رقم )

 83,955  73,380 رسوم وإيرادات روضة مرح

 83,955  73,380 المجموع 

 

 

 2018  2019 ( إيرادات أخرى9ايضاح رقم )

 4,250  1,650 إيراد بيع عطاءات 

 1,850  2,000 عضوية واشتراك انتسابرسوم 

    -                      3,159 ايراد ايجار قاعات 

    -                      3,990 إيرادات متنوعة

 6,100    10,799  المجموع

 

 

 2018  2019 ( إيرادات نقدية10ايضاح رقم )

 17,721    -                      إيرادات نقدية للجمعية من مؤسسة التعاون 

 2,990     -                     إيرادات الجمعية من مشروع فالنسيا

 20,711     - المجموع

 

 

 2018  2019   ( إيرادات عينية11ايضاح رقم )

  46,782                193,311           فلسطين -اإلغاثة اإلسالمية 

  4,000                    -                     التركيةجمعية ياردم الى 

  5,760                  12,270             مكتب فلسطين -األطباء العرب  اتحاد

  6,300                  6,860               جمعية قطر الخيرية 

    -                        19,803             جمعية أصدقاء بال حدود للتنمية المجتمعية

  2,779                    -                     جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية

  2,314                    -                     مؤسسة فارس العرب للتنمية واألعمال الخيرية 

  Life                     -                    6,150 -الحياة لإلغاثة والتنمية 

 74,085  232,244   المجموع 
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 2018  2019  اإليضاحات ( مصاريف المشاريع والبرامج12ايضاح رقم )

  SOS 12.1                    -                130,091برنامج التمكن األسري 

  NPA 12.2          323,191              538,342مشروع تعزيز حق الشباب 

باسك، فلنسيا،  -مشروع الوقاية من العنف )األونروا 

  34,588                4,284              12.3 كبسكو(

  265,216              252,488          12.4 مشروع مؤسسة التعاون

  73,296                99,755            12.5 مشروع الدعم النفسي لمرحلتين )اإلغاثة اإلسالمية(

  121,159               -                    12.6 تحسين فرص الوصول للمياه الصحية )اإلغاثة اإلسالمية(

  130,195               -                    12.7 اإلسالمية(مشروع اإلرشاد األسري )اإلغاثة 

  8,370                   -                    12.8 توفير بيئة صحية ومعيشية )اإلغاثة اإلسالمية(

  4,331                  37,732            12.9 شبكة األمان -اإلغاثة اإلسالمية 

   -                        Human Appeal (HA) 12.10          236,957مشروع

   -                        IA 1 12.11            70,286 -احتياجات الشتاء الطارئة 

   -                        IA 2 12.12            93,933 -من المزارع الفقير الى االسرة الفقيرة  

   -                        20,980            12.13 مبادرة حماية البيئة

TDH74,783            12.14 األطفال االستجابة الحتياجات                        -   

  OVC 12.15          398,555                30,171تمكين األطفال اإلغاثة اإلسالمية 

   -                        TDH 12.16              2,656مشروع التعليم 

   -                        NDC 12.17              4,739مركز تطوير المؤسسات االهلية 

 1,335,759  1,620,338   المجموع 

 

 SOS 2018 -( مصاريف برنامج التمكين األسري 12.1ايضاح رقم )

  SOS           13,950واجور رائدات  مكافئات

  525                مواصالت الرائدات

  600                مصاريف إدارية 

  77,385           مساعدات عينية

  26,567           إيجار لسكن الحاالت

  SOS                150مواصالت الحاالت 

  2,900             مصاريف رسوم روضة 

  100                قرطاسية

  2,588             عالج

  2,605             رسوم دروس تقوية

  900                رسوم مدرسية

  400                نظارات للحاالت

  1,421             فرش غاز + جرة غاز 

 130,091 المجموع 
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 NPA 2019  2018 -( مشروع تعزيز حق الشباب 12.2ايضاح رقم )

  75,477                65,940           مصاريف إدارة مكتب الضفة

  13,461                  -                   مصاريف مكتب غزة

    2,420             صيانة برنامج األصيل

  160,896              129,315         الرواتب

  33,598                21,914           دورات تدريبية

  67,079                16,061           مبادرات توعية الشباب

  11,968                4,246             مطبوعات

  2,043                  1,226             فيديو كونفرنس

  13,823                9,125             أنشطة إعالمية

  16,344                6,271             تقارير مساءلة، جلسات حوارية 

    -                   مراقبة وتقييم 
                3,500  

    -                   تنمية قدرات المؤسسة 
              13,217  

  35,185           مصاريف إدارية وتشغيلية
              62,494  

  26,980           لقاءات تثقيفية
              47,446  

    -                   مسح ميداني
                8,988  

  4,506             حملة التواقيع
                8,008  

 538,342  323,191 المجموع 

 

 2019 األونروا -( مصاريف مشروع الوقاية من العنف 12.3ايضاح رقم )

 فلنسيا 

  1,023              مسهل

  2,604              مادة تدريبية

  657                 مواصالت

 4,284 المجموع 

 

 2018  2019 مؤسسة التعاون -( السالت الغذائية الطازجة 12.4ايضاح رقم )

  216,996              222,493          تكلفة السلة الغذائية

  2,178                  1,439              المخزن استئجار

  1,990                  6,125              معدات وأدوات لزوم المخازن 

  9,855                  7,560              أجرة أعمال تعبئة وتجهيز

  4,380                  1,799              أجرة مشرفين محطات التوزيع

  20,005                3,444              مصاريف اإلعالم

  9,812                  9,627              منسق ميداني

 265,216  252,488 المجموع 
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 2018  2019 اإلسالمية اإلغاثة  -( مشروع الدعم النفسي المرحلتين 12.5ايضاح رقم )

  6,655                    -                   1تمكين المؤسسات المحلية 

  4,197                    -                   1تحسين الخدمات النفسية واإلرشادية 

  28,516                45,913            2تمكين المؤسسات المحلية 

  33,928                53,842            2تحسين الخدمات النفسية واإلرشادية 

 73,296  99,755 المجموع 

 

 2018 اإلغاثة اإلسالمية  -( تحسين فرص الوصول للمياه الصحية 12.6ايضاح رقم )

  58,343            التثقيف الصحي

  39,051            طرود صحية

  18,765            مستلزمات لقاءات

  5,000              بناء قدرات وتدريب

 121,159 المجموع 

 

 2018 اإلغاثة اإلسالمية  -( اإلرشاد األسري 12.7ايضاح رقم )

  12,733            مصاريف تشغيلية

  6,177              مواصالت

  322                 أدوات تعليمية

  29,578            جلسات الدعم النفسي

  81,385            الرواتب

 130,195 المجموع 

 

 2018 اإلغاثة اإلسالمية  -( توفير بيئة صحية ومعيشية 12.8ايضاح رقم )

  8,280              التثقيف الصحي

  90                   قاعة وضيافة 

 8,370 المجموع 

 

 2018  2019 اإلغاثة اإلسالمية  -( شبكة األمان 12.9ايضاح رقم )

  779                     1,107              محاسب

  2,054                  6,746              أخصائية نفسية

  1,408                  4,592              مرشد نفسي

    -                        22,577            يوم مفتوح

  90                       2,710              قرطاسية

 4,331  37,732 المجموع 
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 Human Appeal (HA) 2019( مشروع12.10ايضاح رقم )

  107,074          الوجبات الساخنة

  102,367          السلة الغذائية 

  HA            24,916مصاريف 

  2,600              مصاريف إدارية 

 236,957 المجموع 

 

 

 IA 1 2019 -( احتياجات الشتاء الطارئة 12.11ايضاح رقم )

  751                 اتصاالت ومواصالت

  1,290              مطبوعات للمشروع

  2,400              منسق المشروع

  975                 محاسبة المشروع

  3,500              متطوعين

  21,964            حرامات

  39,406            أسطوانة غاز + رأس + دفاية كف

 70,286 المجموع 

 

 

 IA 2 2019 -( من المزارع الفقير الى االسرة الفقيرة 12.12ايضاح رقم )

  505                 اتصاالت ومواصالت

  1,350              منسق مشروع

  900                 محاسب

  4,800              متطوعين

  82,178            السلة الغذائية 

  700                 ايجار مخازن

  3,500              مطبوعات

 93,933 المجموع 
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 2019 ( مبادرة حماية البيئة12.13ايضاح رقم )

  11,700                 مستلزمات توزيع الحاويات

  2,000                    التثقيف الصحي والبيئي لربات البيوت

  250                       أكياس قماش للمواد غير العضوية

  490                       أكياس نايلون

  300                       جائزة لمسابقة 

  800                       مواصالت واتصاالت

  1,960                    مطبوعات

  2,000                    حوافز للمتطوعين

  1,480                    حوافز للمتطوعين مواصالت واتصاالت

 20,980 المجموع 

 

 TDH 2019( االستجابة الحتياجات األطفال 12.14ايضاح رقم )

  28,106                 اخصائي نفسي

  2,459                    مدير المشروع

  14,756                 منسق المشروع

  4,742                    ضيافة ورش

  3,567                    ضيافة جلسات الدعم الممنهج والغير ممنهج

  2,308                    قرطاسية

  4,952                    أدوات غرفة العالجة باللعب

  3,191                    يوم مفتوح

  2,358                    مواصالت لألنشطة

  794                       اتصاالت

  7,550                    مصاريف تشغيلية

 74,783 المجموع 

 

 OVC 2019( تمكين األطفال اإلغاثة اإلسالمية 12.15ايضاح رقم )

  237,416               طاقم المشروع

  48,500                 مصاريف تشغيلية للمركز

  38,295                 التعليم

  20,825                 الصحة

  20,989                 الحماية

  32,530                 الدعم النفسي

 398,555 المجموع 
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 TDH 2019( مشروع التعليم 12.16ايضاح رقم )

  200                       مصاريف تشغيلية

  2,456                    +رياضيات + اللغة العربية Eمعلمين 

 2,656 المجموع 

 

 NDC 2019( مركز تطوير المؤسسات االهلية 12.17ايضاح رقم )

  983                       مصاريف إدارية للجمعية

  1,595                    مدير المشروع

  1,174                    منسق المشروع

  987                       سكرتيرة

 4,739 المجموع 

 

 2018  2019 ( مصروفات أنشطة الجمعية13ايضاح رقم )

  64,091                61,354                مصروفات روضة مرح النموذجية

  64,091                61,354                المجموع 

 

 2018  2019 ( مصروفات إدارية وعمومية 14ايضاح رقم )

  858                     640                     هاتف وفاكس وجوال

  2,349                  15                       قرطاسية ومطبوعات

  1,558                  2,744                  ضيافة وبوفيه

  670                     370                     مياه نقية

  1,038                  916                     فوائد وعموالت بنكية

  219                     409                     دعاية وإعالن 

  3,289                  4,271                  مصاريف صيانة وإصالحات

  1,326                   -                        مصاريف صيانة برنامج األصيل

  1,154                  1,835                  مواصالت وتنقالت

  1,360                  3,740                  ورياضية ورحالت اجتماعيةأنشطة 

  399                     375                     المحروقات

  208                      -                        مساعدات الجمعية في المنح والبرامج

   -                        1,920                  مواقع الكترونية

   -                        2,490                  مصاريف تدقيق التقييم في النوع االجتماعي

  295                     3,916                  كهرباء وماء 

  1,102                  961                     متنوعة

   -                        3,116                  فرق عملة 

  15,825                27,718                المجموع

 


