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 عــام .1
 

 Terre de– للمؤسسة السويسرية ) تير دي زومكفرع  1984قطاع غزة سنة  في جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيريةتم تأسيس 

Hommes )   2000( لسنة 1حسب قانون الجمعيات رقم )  وزارة الداخلية لدىم 1999كمؤسسة أهلية فلسطينية عام و تم تسجيلها 
 .6037وتحمل الترخيص رقم 

 
الصحي و  تهدف الجمعية الى تقديم خدمات صحية و غذائية و اجتماعية لالطفال و االمهات و االسر الفقيرة و ذلك لتحسين المستوى

طق المعرضة للخطر في قطاع غزة عن او الغذائي لالطفال الذين تتراوح اعمارهم من سن يوم واحد الى خمس سنوات في المن المعيشي
 طريق منهجية المشاركة المجتمعية من خالل مشاريع و برامج الجمعية.

 

 مبدأ االستمرارية .2
 

لدى  يوفر قناعةدوالر امريكي( و الذي من شانه ان  41,443: 2018امريكي )دوالر  67,209لدى الجمعية صافي موجودات بقيمة 
مما  2020الجمعية فيما يخص قدرتها على االستمرارية . و تؤكد ادارة الجمعية بانها وقعت العديد من العقود مع عدة ممولين خالل سنة 

النشطة دون المساس بسير العمل في الجمعية. ادارة الجمعية مقتنعة بان عم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه االخرين و تنفيذ ادي
ء عليه اعدت لديها النقد الكافي لسداد التزاماتها المالية في المستقبل المنظور و لفترة ال تقل عن سنة من تاريخ اعتماد البيانات المالية. و بنا

 هذه البيانات المالية على اساس مبدأ االستمرارية. 
 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3
 

في إعداد هذه البيانات المالية. يتم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على جميع  جمعيةالفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل 
 السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 أساس اإلعداد 3-1

 
لمعايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية طبقاً تم إعداد البيانات المالية وفقاً 

 .البيانات المالية بعملة الدوالر االمريكي عرضو تم  لمبدأ التكلفة التاريخية
 

استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، كما يقتضي من  إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية يقتضي
 .جمعيةاإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية لل

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية 3-2
 

 جمعيةالمعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل ال (أ)
 

 :2019كانون الثاني  1بتطبيق المعايير والتعديالت اآلتية للمرة األولى على فترة التقارير السنوية التي تبدأ من  جمعيةال تقام
 
 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -خصائص المبالغ المدفوعة مقدماً مع التعويض السالب  -
 2017 - 2015قارير المالية التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للت -
 19 تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة  -

 
فترات لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير على المبالغ المعترف بها في الفترات السابقة، ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على ال

 الحالية أو المستقبلية.
 

 ذات تأثير جوهري  2019كانون الثاني  1من  جمعيةالمعايير الجديدة والمطبقة من قبل ال
 

 "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
، لكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة 2019كانون الثاني  1بأثر رجعي اعتباًرا من  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  جمعيةال تتبن

، وفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية المحددة في المعيار. لذلك، تم االعتراف بإعادة التصنيف والتعديالت 2018بالنسبة لفترة التقرير لسنة 
 .2019 كانون الثاني 1اشئة عن قواعد اإليجار الجديدة في بيان المركز المالي االفتتاحي في الن
 

بمطلوبات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي سبق تصنيفها على أنها  جمعيةال ت، اعترف16رير المالية عند اعتماد المعيار الدولي للتقا
"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لمدفوعات  17"عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .2019 كانون الثاني 1ر كما في اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأج
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 )تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية 3-2
 

 الحلول العملية التالية التي يسمح بها المعيار: جمعيةال تألول مرة، استخدم 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
 مشابهة إلى حد معقولاستخدام معدل خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار ذات خصائص  -
 االعتماد على التقييمات السابقة فيما إذا كانت عقود اإليجار مثقلة -
باعتبارها عقود  2019كانون الثاني  1شهراً كما في  12المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي التي تقل فترة إيجارها المتبقية عن  -

 إيجار قصيرة األجل.
 لقياس حق استخدام الموجودات كما في تاريخ التطبيق المبدئي.استبعاد التكاليف األولية المباشرة  -
 استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا تضمن العقد خيارات لتمديد مدة اإليجار أو إنهائها. -

 
لمبدئي. وبدالً من ذلك، وبالنسبة للعقود أيضاً أن ال يعيد تقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، إيجاراً في تاريخ التطبيق ا جمعيةال تاختار

حديد ما إذا كان الترتيب يحتوي ل 17على تقييمها حول تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  جمعيةال تالتي أُبرمت قبل تاريخ التحول، عمل
 على إيجار".

 
 على البيانات المالية يعتبر غير جوهري 16رقم   للتقارير الماليةأثر المعيار الدولي 

 
ولم يتم  2019كانون الثاني  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ في  (ب)

 تطبيقها بشكٍل مبكر
 

كانون األول  31لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للبيانات المالية عن فترات التقرير المنتهية في 
 في جمعيةبتطبيق هذه المعايير والتفسيرات مبكراً. وليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير مادي على ال جمعيةقم الت، ولم 2019

 فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المتوقعة.
 

 ومعدات ممتلكات 3-3
 
والمعدات بسعر الكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر التدني، إن وجدت. يحتسب االستهالك باستخدام  الممتلكاتدرج ات

 طريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وفقاً ألعمارها االنتاجية المتوقعة، كما يلي:
 

 العمر اإلنتاجي المتوقع فئة الموجودات

  

 50 مباني و انشاءات

 6.67-5 معدات طبية

 5 و طابعات جهزة الحاسوبأ

 10 ثاثأ

 10 االت و معدات

 6.67 سيارات

 
والمعدات جميع النفقات التي تنسب مباشرة القتناء البنود. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية لألصل أو  لممتلكاتتشمل تكلفة ا

فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة  جمعيةاالعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى ال
قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم إيقاف تسجيل القيمة الدفترية ألي عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله.  بالبند ويكون باإلمكان

 خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها. بيان األداء الماليويتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى على 
 
 

 المستلزمات و المواد الطبية مخزون 3-4
 

يصرف  والً أيظهر مخزون المستلزمات و المواد الطبية بالتكلفة او صافي القيمة المتحققة ايهما اقل و يتم تحديد التكلفة على اساس الوارد 
و حالة التخزين المطلوبة. . تشمل التكلفة قيمة الشراء و النقل و اية مصاريف اخرى الزمة للحصول على المخزون في مكان التخزين والً أ

 عادية مطروحا منه مصاريف البيع.صافي القيمة المتحققة تقدر بسعر البيع في الظروف ال
 
 التدني في قيمة الموجودات غير المالية 3-5

 
الظروف إلى أن  تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستهالك أو اإلطفاء لتحري التدني في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في

 القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.
 

لالسترداد  تُحتسب خسارة التدني في القيمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة
 يع الموجودات هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم التدني في القيمة، يتم تجم
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 )تابع( التدني في قيمة الموجودات غير المالية 3-5
 

 لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل )وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المالية
 خ كل تقرير.التي تعرضت لتدني في قيمتها لتحري احتمال عكس التدني في القيمة بتاري

 
 األدوات المالية

 

 طرفاً في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. جمعيةصبح التالمالي للمركز عندما  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز

 
 الموجودات المالية 3-6

 
 التصنيف (أ)
 
من المساهمات المدينة،  جمعية. تتكون الموجودات المالية لل9موجوداته المالية وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  جمعيةصنف الت

 والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل. يستند التصنيف الى الغرض الذي تم اقتناء الموجودات المالية من اجله.
 

 كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة. جمعيةالمالية بتاريخ االعتراف المبدئي. تصنف الموجودات المالية للتحدد االدارة تصنيفاتها لموجوداتها 
 

 مساهمات مدينة
كل يتم بيان المساهمات المدينة بالمبلغ األصلي للتعهد المشروط ناقصاً المبالغ الُمستلمة وأي تعهدات غير قابلة للتحصيل. وهي مستحقة بش

  غضون عاٍم أو أقل، فبالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وإن لم يكن كذلك، يتم تصنيفها كغير متداولة. عام من تسويات في
 

 الذمم المدينة
الذمم المدينة هي مبالغ مستحقة من العمالء والجهات ذات العالقة نظير بيع السلع أو تقديم الخدمات خالل مسار العمل االعتيادي. هي 

من تسويات في غضون عاٍم أو أقل، فبالتالي يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وإن لم يكن كذلك، يتم تصنيفها كموجودات مستحقة بشكل عام 
 غير متداولة.

 
 النقد والنقد المعادل

 يشتمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك.
 

 االعتراف والقياس (ب)
 

ً يتم االعتراف بالموجودات  ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. إذا  المالية بالتكلفة المطفأة مبدئيا بالقيمة العادلة وتُدرج الحقا
نقص مبلغ خسارة التدني في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل بعد أن تم احتساب خسارة 

 مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين، فإن عكس خسارة التدني في القيمة المحتسبة سابقاً يتم إدراجه في بيان المركز المالي.التدني في القيمة 
 

 التدني في قيمة الموجودات المالية         
 
 المساهمات والذمم المدينة (أ)
 

من أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، وهو يستخدم مخصص الخسارة  9منهجاً مبسطاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  جمعيةيطبق ال
 المتوقعة على مدار عمر جميع المساهمات والذمم المدينة.

 
مخاطر االئتمان المشتركة وعدد أيام التعثر. ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تصنيف المساهمات والذمم المدينة بناء على خصائص 

يتم شطب المساهمات والذمم المدينة عندما ال يوجد توقعات معقولة للتحصيل. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة 
عات تعاقدية بحسب كل حالة على ، والفشل في أداء دفجمعيةللتحصيل، من بين أمور أخرى، فشل المدين في االتفاق على خطة سداد مع ال

 حدة.
 
 النقد والنقد المعادل (ب)
 

 .9يخضع النقد والنقد المعادل ايضاً لمتطلبات تدني القيمة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

 إلغاء االعتراف         
 

الموجودات المالية المماثلة( في أي من الحاالت يُلغى االعتراف باألصل المالي )أو، إن أمكن، جزء من األصل المالي أو مجموعة من 
 التالية:

 
 عندما تنقضي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل.  -



 جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيرية
 2019كانون األول  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر خالف ذلك( )جميع المبالغ معروضة بالدوالر األمريكي

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 

9 

 )يتبع(  الموجودات المالية 3-6
 
في استالم التدفقات النقدية من األصل أو أن تتحمل التزامات بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل  ابتحويل حقوقه جمعيةقوم التأن   -

كافة المخاطر  تقد حّول جمعيةكون التدون أي تأخير ملموس تجاه أي جهة أخرى في ضوء ترتيبات "تمرير المدفوعات" وإما )أ( أن 
كون ت اقم بتحويل كافة المخاطر والمزايا المرتبطة باألصل بشكٍل كامل، ولكنهت( لم والمزايا والمرتبطة باألصل بشكٍل كامل أو )ب

 حق السيطرة على الموجودات. تقد حول
 

 المطلوبات المالية 3-7
 

تسجيلها الحقًا تشتمل المطلوبات المالية أساًسا على الذمم الدائنة والمستحقات األخرى. يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم 
كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة. ويتم عرض  جمعيةبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تم تصنيف المطلوبات المالية لل

 شهرا بعد فترة التقرير. 12المطلوبات المالية ضمن المطلوبات المتداولة إال إذا كان السداد مستحقا خالل 
 

 القياس الالحق
 

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها بالنحو التالي:
 
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة (أ)

 
يل بعد االعتراف األولي، تقاس الذمم الدائنة والمستحقات األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم تسج

 عند إلغاء تسجيل المطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء. األداء المالياألرباح والخسائر في بيان 
 

 إلغاء االعتراف
 

بآخر من  يُـلغى االعتراف بااللتزام المالي عند الوفاء بااللتزام المتعلق به أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال التزام مالي حالي
ة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة نفس الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابق

ي والجديد هذا االستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء تسجيل لاللتزام األصلي وتسجيل التزام جديد، ويدرج الفرق بين القيم الدفترية لاللتزام األصل
 .األداء الماليفي بيان 

 
 األدوات المالية تقاص

 
الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي في حالة واحدة فقط وهي أن يتوفر حق قانوني حالي  يتم تقاص

 واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 
 

 المساهمات المؤجلة 3-8
 

 يتم تسجيل هذه المساهمات عندما يتوفر تأكيد معقول على استالم المساهمات واالمتثال لكافة الشروط المرفقة بها.
 

عندما تتعلق المساهمات بأي بند من المصاريف، يتم تسجيلها كإيرادات على مدار الفترة الالزمة لمطابقة المساهمات على أساس منتظم مع 
 .التكاليف التي يتوقع أن تقابل هذه المساهمات. وإذا لم تتطابق المساهمات مع المصروفات خالل السنة، فإنه يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة

 
ر عندما تتعلق المساهمات بموجودات، فإنه يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة ثم يتم تحويلها إلى حساب اإليرادات بمبالغ متساوية على مدى العم

 إلنتاجي المتوقع للموجودات المتعلقة بها.ا
 
 

 مخصص مكافآت الموظفين 3-9
 

مخصص تعويض نهاية الخدمة: يتم دفع مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين في نهاية فترة خدمتهم ويتم تقديمه وفقًا لإلرشادات 
 آخر شهر لكل موظف. المنصوص عليها في قوانين العمل المحلية. يتم احتساب المخصص ورصده بناًء على راتب

 
لم يتم إجراء تقييم اكتواري لمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين حيث ال تتوقع اإلدارة أن يكون صافي تأثير معدل الخصم والرواتب 

 المستقبلية ومستوى التعويضات على القيمة الحالية اللتزامات التعويضات جوهرياً.
 

 المخصصات 3-10
 

التزام )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدٍث سابق ويكون من الُمرّجح ومن الممكن قياس تكاليف  جمعيةعلى التُسجل المخصصات عندما يترتب 
 تسوية االلتزام بشكٍل موثوق به.
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 )يتبع( المخصصات 3-10
 

للقيمة الزمنية للمال تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل يعكس تقييمات السوق الحالية 
 والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تُسجل الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروف فائدة.

 
 تحويل العمالت األجنبية 3-11

 
البيانات المالية المرفقة مقومة بالدوالر األمريكي. يتم تحويل المعامالت بعمالت أخرى إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف 

عار السائدة في تاريخ كل معاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي باستخدام أس
. وتبلغ أسعار األداء الماليرف السائدة في تاريخ التقرير. تُسجل أرباح أو خسائر الصرف الناتجة عن تسوية تلك المعامالت في بيان الص

 ما يلي: 2018و 2019كانون األول  31الصرف للعمالت االخرى مقابل الدوالر األمريكي كما في 
 
 2019 2018 

 0.2667 0.2923 الشيكل اإلسرائيلي الجديد
 1.1500 1.0992 اليورو

 1.4084 1.4038 دينار األردنيال
 
 

 ،" اإليراد من العقود مع العمالء"15معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

 إيرادات أخرى
 

وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية وتسجيلها  جمعيةيتم إثبات اإليرادات عندما يصبح من المرجح تدفق المنافع االقتصادية على ال
 كإيرادات مؤجلة.

 
 ايرادات األنشطة المحلية

 
 و عندما يكون االيراد قابل للقياس. أيرادات االنشطة المحلية يتم االعتراف بها عندما يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية

 
 

 المساهمات المؤجلة 3-12
 

 المساهمات عندما يتوفر تأكيد معقول على استالم المساهمات واالمتثال لكافة الشروط المرفقة بها.يتم تسجيل هذه 
 

عندما تتعلق المساهمات بأي بند من المصاريف، يتم تسجيلها كإيرادات على مدار الفترة الالزمة لمطابقة المساهمات على أساس منتظم مع 
 المساهمات. وإذا لم تتطابق المساهمات مع المصروفات خالل السنة، فإنه يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة.التكاليف التي يتوقع أن تقابل هذه 

 
ر عندما تتعلق المساهمات بموجودات، فإنه يتم تسجيلها كإيرادات مؤجلة ثم يتم تحويلها إلى حساب اإليرادات بمبالغ متساوية على مدى العم

 ة بها.اإلنتاجي المتوقع للموجودات المتعلق
 
 تسجيل المصاريف 3-13

 
 .يتم االعتراف بالمصاريف عند تكبدها بناًء على أساس االستحقاق المحاسبي

 
 ضريبة الدخل 3-14

 
 خضع لضريبة الدخل.تال  يمنظمة غير ربحية، وبالتالي فه يه جمعيةال

 

 إدارة المخاطر .4
 

بإدارة المخاطر المتنوعة من خالل استراتيجية تحدد المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها وذلك من خالل تطبيق أنظمة التقارير  جمعيةقوم الت
لفة التي تهدف لمراجعة وتبني اإلجراءات المناسبة لمواجهة تلك المخاطر والعمل على تخفيفها والحد منها. إضافة إلى ان كافة االقسام المخت

يد المخاطر المتعلقة بأنشطتها وتطبيق ومراقبة اإلجراءات الرقابية المناسبة. إن المسؤولية العامة إلدارة ومراقبة المخاطر مسؤولة عن تحد
 تقع على عاتق مجلس اإلدارة.
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 )يتبع( إدارة المخاطر .4
 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير
 

وحالة السوق.  جمعيةلكل نوع من أنواع المخاطر. تعكس الحدود استراتيجية اليتم تحديد إدارة المخاطر من خالل مراقبة الحدود المطبقة 
على  جمعيةتشرف إدارة ال يتم جمع المعلومات من كل قسم وتحليلها لتحديد المخاطر المتوقعة، يتم تقديم وتحليل المعلومات لمجلس اإلدارة.

للموجودات والمطلوبات. وتشمل هذه المخاطر مخاطر السوق ومخاطر السيولة  المخاطر وتراقبها وتضمن التوزيع االستراتيجي واألمثل
 ومخاطر االئتمان.

 
 مخاطر السوق 4-1

 
 مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتضمن مخاطر

 مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية.السوق نوعان من المخاطر: 
 

 مخاطر أسعار الفائدة (1)
 

الفائدة السوقية ليس لها تأثير مباشر وكبير على  والمطلوبات المالية ال تحمل سعر فائدة كبير، فإن التغيرات في أسعار الموجوداتأن  بما
 .جمعيةنتائج ال

 
 مخاطر العملة االجنبية (2)
 

رات في مخاطر العمالت االجنبية هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغي
 144 اقدره خسارةدوالر أمريكي و 7,603 اقدره خسارةأدت هذه التقلبات في أسعار الصرف إلى صرف العمالت األجنبية.  أسعار

  على التوالي. 2018و 2019كانون األول  31دوالر للسنة المنتهية في 
 

 مخاطر السيولة 4-2
 

المرتبطة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها. للحد من هذه المخاطر،  اعلى الوفاء بالتزاماته جمعيةمخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة ال
بناًء على المدفوعات  جمعيةتقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات. يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق األدوات المالية لل

 التعاقدية غير المخصومة:
 

 

 12شهور الى  6من 
 المجموع سنوات 5من سنة الى  أشهر

    
    2019كانون االول  31

 81,589 - 81,589 ذمم دائنة ومستحقات أخرى

    
    2018كانون االول  31

 58,638 - 58,638 ذمم دائنة ومستحقات أخرى
 
 مخاطر االئتمان 4-3

 

 مخاطر االئتمان هي المخاطر التي يعجز فيها إحدى جهتي االداة المالية في تسديد التزام ويتسبب في خسارة مالية للجهة األخرى. بالنسبة
، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هو موضح في جمعيةحتفظ بها التلجميع فئات الموجودات المالية التي 

على األموال فقط من المانحين ذوي السمعة الجيدة ووفقًا لالتفاقيات الموقعة،  جمعيةحصل التبيان المركز المالي. للحد من هذه المخاطر، 
يحتفظون بالنقد لدى بنوك ذات سمعة حسنة وال توجد قيود على استخدام هذه وهناك مخاطر ضئيلة مرتبطة بتسوية هذه األموال. كما أنهم 

 المبالغ.
 
 

 األحكام والمصادر الرئيسية المتعلقة بالتقديرات والشكوك .5
 

التي يتم تقييم التقديرات واالجتهادات بشكل مستمر، والذي يستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المرتقبة 
 يعتقد أنها معقولة استناداً الى الظروف الراهنة.

 
بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم طبيعتها، مع النتائج  جمعيةقوم الت

الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات 
 ضون السنة المالية القادمة هي:والمطلوبات في غ
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 )يتبع( األحكام والمصادر الرئيسية المتعلقة بالتقديرات والشكوك .5
 

 
 األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية 1.5

 
والقيمة من يتم تقييم األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات باستخدام المؤشرات التالية للوصول إلى االستخدام المستقبلي المحتمل 

 االستبعاد:
 
 حالة األصل بناء على تقييم اإلدارة. • 
 طبيعة األصل وقابليته للتأثر وقدرته على التكيف مع التغييرات التقنية وتلك المتعلقة بالعمليات. • 
 طبيعة العمليات التي يُستخدم فيها األصل. • 
 توفر التمويل الالزم الستبدال األصل. • 
 السوقية المتعلقة باألصل.التغييرات  • 

 
 تدني قيمة المساهمات والذمم المدينة 2.5

 
ية يعكس مخصص تدني القيمة تقديرات الخسائر الناشئة عن إخفاق الجهات المعنية أو عدم قدرتها على أداء الدفعات المطلوبة أو القيمة الزمن

والذمم المدينة التي تم تجميعها معًا استناًدا إلى خصائص مخاطر للمال. يستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة، والمساهمات، 
االئتمان المشتركة وايام التأخر في السداد والى عمر حسابات الجهات والجدارة االئتمانية للجهة والتجربة السابقة في الشطب. يمكن أن 

 الوضع المالي للعمالء أو تراجعه. يقتضي األمر إحداث تغييرات على المخصص المقدر للتدني في القيمة عند تحّسن
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 ومعدات ممتلكات .6

 معدات طبية مباني 
أجهزة الحاسوب و 

 المجموع سيارات االت و معدات أثاث طابعات

        التكلفة
 1,380,946 45,000 134,275 69,201 139,206 352,006 641,258 2018كانون الثاني  1في 

 6,760 - 644 - 2,469 3,647 - إضافات خالل السنة

 1,387,706 45,000 134,919 69,201 141,675 355,653 641,258 2018كانون األول  31في 

 
        االستهالك المتراكم

 739,479 20,250 112,605 68,597 116,964 328,553 92,510 2018كانون الثاني  1في 
 41,961 6,750 8,324 604 5,638 7,820 12,825 المحمل للسنة

 781,440 27,000 120,929 69,201 122,602 336,373 105,335 2018كانون األول  31في 

 606,266 18,000 13,990 - 19,073 19,280 535,923 2018كانون األول  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 
 

 طبيةمعدات  مباني 
و أجهزة الحاسوب 

 المجموع سيارات االت و معدات أثاث طابعات

        التكلفة 
 1,387,706 45,000 134,919 69,201 141,675 355,653 641,258 2019كانون الثاني  1في 

 36,863 - 13,011 6,254 3,826 13,772 - إضافات خالل السنة

 1,424,569 45,000 147,930 75,455 145,501 369,425 641,258 2019كانون األول  31في 

 
        االستهالك المتراكم

 781,440 27,000 120,929 69,201 122,602 336,373 105,335 2019كانون الثاني  1في 
 42,367 6,750 5,129 1,468 7,973 8,222 12,825 المحمل للسنة

 823,807 33,750 126,058 70,669 130,575 344,595 118,160 2019كانون األول  31في 

 600,762 11,250 21,872 4,786 14,926 24,830 523,098 2019كانون األول  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 
 
و اقيمت هذه المباني على   (2018و  2019كانون األول  31دوالر امريكي كما في  535,923و   دوالر أمريكي 523,098)صافي القيمة الدفترية مباني و انشاءات للجمعية في مقري غزة و خانيونس والمعدات  بند ممتلكاتشمل ي

 .متر مربع في خانيونس 500متر مربع في غزة و  769اراضي مستاجرة بمساحة 
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 مخزون مستلزمات و أدوات طبية .7
 

 2019  2018 

 62,558  58,862 أدوات طبية
 17,514  22,775 دقيق خالي من الجلوتين

 12,889  5,777 أطعمة جافة
 11,644  15,050 بسكويت عالي الطاقة

 14,069  19,363 أدوات مختبر
 26,496  - حليب
 1,812   1,504 وقود

 123,331   146,982 
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 المساهمات المدينة .8
 

 :2019كانون األول  31كما في 
 الرصيد الختامي فروق العملة الشطب النقد المستلم إضافات خالل السنة الرصيد االفتتاحي الجهة المانحة

 - (1,255) - (79,652) 37,980 42,927 مؤسسة العون الطبي للفلسطينين
 - - - (25,946) - 25,946 دان تشيرش ايد 

 - (102) - (8,648) - 8,750 مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية وصندوق هاشم عطا الشوا وبنك فلسطين (
 22,006 - - (57,280) - 79,286 الدوليالمركز الياباني للمتطوعين 

 - - - (70,173) - 70,173 برنامج الغذاء العالمي
 13,455 - - - - 13,455 قطر الخيرية

 - - - (28,605) 4,528 24,077 المؤسسة الخيرية اآلرثوذكسية العالمية
 - (86) - (11,364) - 11,450 فريق العون الصحي الدولي

 - - - - - - مؤسسة عرفان
 - - - (4,860) 4,860 - مؤسسة تحالف آلجل أطفال الشرق اآلوسط 

 -  88 - (164,090) 164,002 - الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واآلجتماعي
 30,300 - - (139,413) 169,713 - منظمة األمم المتحده للطفولة 

 44,654 - - (100,926) 145,580 - مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 
 665,581 - - (104,000) 769,581 - مؤسسة العون الطبي للفلسطينين

 9,982 - - - 9,982 - فريق العون الصحي الدولي
 29,928 - - - 29,928 - برنامج الغذاء العالمي
 - - - (39,007) 39,007 - برنامج الغذاء العالمي

 307,775 - - - 307,775 - بريطانيا-العون اإلسالمي
 82,001 - - - - 82,001 مؤسسة عرفان

 358,065 1,682,936 (833,964) - (1,355) 1,205,682 

       

 (82,001)     (82,001) يطرج: مخصص مساهمات مشكوك في تحصيلها

 276,064     1,123,681 
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 )تابع( المساهمات المدينة .8
 

 :2018كانون األول  31كما في 
 الرصيد الختامي فروق العملة الشطب النقد المستلم إضافات خالل السنة االفتتاحيالرصيد  الجهة المانحة

 42,927 - -  234,772- 15,610 262,089 مؤسسة العون الطبي للفلسطينين
 25,946 - 4,696- 77,945- 70,000 38,587 دان تشيرش ايد 

 -  - -  15,330- 15,330 -  مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 
 8,750 - 362- 92,388- 87,500 14,000 التعاونمؤسسة 

 79,286 - -  26,250- 105,536 -  المركز الياباني للمتطوعين الدولي
 70,173 - -  307,014- 287,325 89,862 برنامج الغذاء العالمي

 13,455 - 15,025- -  - 28,480 قطر الخيرية
 -  - -  27,472- 27,472 -  الهيئة الطبية الدولية

 24,077 - 500- -  24,077 500 الخيرية اآلرثوذكسية العالمية المؤسسة
 -  - 190- 19,020- - 19,210 االحمر القطري الهالل

 -  - -  98,110- 98,110 -  منظمة األمم المتحده للطفولة 
 11,450 - 1,294- 5,716- 18,460 -  فريق العون الصحي الدولي

 82,001 - -  -  -  82,001 مؤسسة عرفان

 534,729 749,420 -904,017 -22,067 -  358,065 

       

 (82,001)     (82,001) يطرج: مخصص مساهمات مشكوك في تحصيلها

 452,728     276,064 
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 ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى .9

 

 2019 2018 

 14,910 25,650 سلف موظفين
 - 8,781 أيجارات مدفوعة مقدماً 

 2,176 2,176 ذمم مدينة أخرى

 36,607 17,086 

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  .10
 

 2019 2018 

 - 278 نقد في الصندوق
 190,126 194,533 نقد لدى البنوك

 194,811 190,126 

 

 مخصص مكافآت الموظفين .11
 

 2019 2018 

 99,586 101,350 كانون الثاني  1كما في 
 13,713 19,784 أضافات خالل السنة

 (11,949) (18,097) خالل السنة دفوعاتم

 101,350 103,037 كانون األول 31كما في 

 
و ابرمت عقود جديدة و بدأت منذ ذلك الوقت بدفع مستحقات نهاية الخدمة  2011قامت الجمعية بدفع منافع نهاية الخدمة للموظفين في نهاية سنة 

بدأت الجمعية باحتساب و عمل مخصص لنهاية الخدمة حسب قانون العمل  2014للموظفين بشكل شهري كجزء من رواتبهم. منذ بداية سنة 
 تظهر ضمن الذمم غير المتداولة. نهاية الخدمة االحتفاظ بها كمستحقاته في فلسطين و استقطاع مخصصات نهاية الخدمة بشكل شهري و المعمول ب

 

 تتعلق بالموجودات الثابتة و المخزون مساهمات مؤجلة .12
 

 المجموع المخزون الموجودات الثابتة 

  831,774  190,307  641,467 2018كانون الثاني  1كما في 
  334,966  328,206  6,760 اضافات

 (413,492) (371,531) (41,961) مساهمات تم االعتراف بها كأيراد في بيان األداء المالي 

  753,248  146,982  606,266 2018كانون األول  31كما في 

 
  753,248  146,982  606,266 2019كانون الثاني  1كما في 
  384,318  347,455  36,863 اضافات

 (413,473) (371,106) (42,367) مساهمات تم االعتراف بها كأيراد في بيان األداء المالي 

  724,093  123,331  600,762 2019كانون األول  31كما في 

 
 

 ذمم دائنة ومستحقات أخرى .13
 

 2019 2018 

 28,563 38,085 * مصاريف ايجارات مستحقة
 23,199 23,377 مخصصات قانونية
 - 11,313 رسوم بلدية مستحقة

 2,000 4,292 أتغاب مهنية
 3,420 3,420 فرنسا -مستحق لالغاثة االسالمية 

 1,456 1,102 ذمم موردين

 81,589 58,638 

 
 دوالر أمريكي. 9,521( بواقع ايجار سنوي قدره 2019-2016سنوات ) 4*مصاريف ايجارات مستحقة تتعلق بايجار المبنى الرئيسي عن فترة 

كانون األول  19حسب ادارة الجمعية  فانهم حاولوا االتصال مع المالك لدفع االيجار و لكن لم يستطيعوا التواصل معه النه مقيم خارج البلد. في 
 المبنى.قامت الجمعية باعالن في جريدة محلية و اعلنت نيتها في عدم تجديد عقد االيجارو ذلك كاجراء قانوني قبل اخالء 
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 مساهمات تشغيلية مؤجلة .14
 2019كانون األول  31كما في 

 

 الرصيد االفتتاحي الجهة المانحة

 إضافات خالل السنة
)تشمل الموجودات 
 الثابتة و المخزون(

مساهمات تشغيلية 
 مؤجلة مسجلة كأيراد

مساهمات مؤجلة 
تتعلق بالموجودات 

 الثابتة
مساهمات مؤجلة 
 الرصيد الختامي فروق العملة الشطب تتعلق بالمخزون

  - (1,150) - (41,796) - (41,373)  37,980  46,339 مؤسسة العون الطبي للفلسطينين

 - 346  - - - (341) - (5) (DCAدان تشيرش ايد )

مؤسسة التعاون )صندوق قطر للتنمية وصندوق هاشم عطا 
 الشوا وبنك فلسطين (

55,324  - (55,214) - - - (110) - 

  14,167 - - - - (75,139) -  89,306 المركز الياباني للمتطوعين الدولي

 -  2 - - - (39,009)  39,007 - برنامج الغذاء العالمي

 - - - - - - - - قطر الخيرية

 - -  3,970 (12,605) - (16,000)  4,528  20,107 اآلرثوذكسية العالمية المؤسسة الخيرية

 -  1 - (2,828) - - -  2,827 فريق العون الصحي الدولي

  36,518 - - - - - -  36,518 مؤسسة عرفان

 - (1) - (4,859) - -  4,860 - مؤسسة تحالف آلجل أطفال الشرق اآلوسط 

 -  8 - (80,371) - (83,639)  164,002 - الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واآلجتماعي

  37,898 - - (3,492) - (128,323)  169,713 - منظمة األمم المتحده للطفولة 

  37,364 - - (45,283) (13,862) (49,071)  145,580 - مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 

  643,237  1 - (78,817) (3,537) (43,991)  769,581 - مؤسسة العون الطبي للفلسطينين

 -  4 - (9,036) - (950)  9,982 - فريق العون الصحي الدولي

  29,089 - - - - (839)  29,928 - برنامج الغذاء العالمي

 -  1 - - (2,350) (27,651) -  30,000 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

  1,078 - - - - - -  1,078 فلسطين –األغاثة االسالمية 

  303,913 - - - - (3,862)  307,775 - بريطانيا-العون اإلسالمي

 281,845  1,682,936  (565,061) (19,749) (279,428) 3,970  (1,249) 1,103,264  

 يضاف: مبالغ صرفت من مصادر غير المشاريع
  

 
 

(17,114) (68,027) 
  

 

    (347,455) (36,863)    12ايضاح رقم المبالغ كما هي معروضة في 
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 )يتبع(  مساهمات تشغيلية مؤجلة -14
 2018كانون األول  31كما في 

 
 

 الرصيد االفتتاحي الجهة المانحة

إضافات خالل السنة 
)تشمل الموجودات 
 الثابتة و المخزون(

مساهمات تشغيلية 
 مؤجلة مسجلة كأيراد

مساهمات مؤجلة 
تتعلق بالموجودات 

 الثابتة
مساهمات مؤجلة 
 الرصيد الختامي فروق العملة الشطب تتعلق بالمخزون

  46,339 - - (133,997) - (102,440)  15,610  267,166 العون الطبي للفلسطينينمؤسسة 

 - (190) - (25,582) - - -  25,772 الهالل األحمر القطري

  49,223  70,000  (59,788) - (54,197) - (4,892) 346 (DCAدان تشيرش ايد )

 - - - - (3,377) (11,953)  15,330 - مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 

  55,324 (394) - (20,310) - (114,657)  87,500  103,185 مؤسسة التعاون 

  89,306 (1,525) - - (270) (15,960)  105,536  1,525 المركز الياباني للمتطوعين الدولي

 - - - - (644) (286,681)  287,325 - برنامج الغذاء العالمي

 - (428) - (11,310) - (86,372)  98,110 - منظمة األمم المتحده للطفولة 

 - - (15,025) - - - -  15,025 قطر الخيرية

  30,000 - - - - - -  30,000 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

 - - - (4,440) (2,469) (20,563)  27,472 - الهيئة الطبية الدولية

  1,078 - - - - - -  1,078 فلسطين –االغاثة االسالمية 

  20,107 - (3,750) - - (3,970)  24,077  3,750 المؤسسة الخيرية اآلرثوذكسية العالمية

  2,827  10 - (13,778) - (1,865)  18,460 - فريق العون الصحي الدولي

  36,518 - - - - - -  36,518 مؤسسة عرفان

 533,242  749,420  (704,249) (6,760) (263,614) (18,775) (7,419) 281,845  

   يضاف: مبالغ صرفت من مصادر غير المشاريع
 
 

 
- 

 
(64,592)    

    (328,206) (6,760)    12ما هي معروضة في ايضاح رقم المبالغ ك
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 تبرعات غير مقيدة .15

 

 2019 2018 

  50,000 تبرعات من مؤسسة التعاون
 15,000  تبرعات من بال تل

 50,000 15,000 

 
 

 
 أيرادات أنشطة محلية .16

 

 2019 2018 

 11,442 24,388 ايرادات العيادات
 20,489 15,181 أخرى

 2,961 4,193 رسوم مناقصات و عطاءات
 1,897 2,889 ايجارات

 154 796 رسوم اشتراكات

 47,447 36,943 
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 مشاريعمصاريف ال .17

 2019كانون اول  31للسنة المنتهية في         
 

 

 
مؤسسة العون الطبي 

 للفلسطينين
 -دان تشيرش ايد  

DCA 

مؤسسة التعاون 
)صندوق قطر للتنمية 
وصندوق هاشم عطا 
 الشوا وبنك فلسطين (

المركز الياباني 
 للمتطوعين الدولي

برنامج الغذاء 
 العالمي

المؤسسة الخيرية 
اآلرثوذكسية 

 العالمية
العون فريق 

 الصحي الدولي
مؤسسة تحالف آلجل 
 المجموع أطفال الشرق اآلوسط

          
 55,065 - - 5,544 13,650 16,800 2,857 - 16,214 الرواتب و ملحقاتها

 18,857 4,859 - 9,789 - - - 341 3,868 أدوات مخبرية وطبية

 52,681 - 2,828 2,507 - - 8,780 - 38,566 أغذية

 4,966 - - - - 2,991 - - 1,975 صحة وتغذية تعليمية 

 8,651 - - 502 2,749 2,403 2,230 - 767 قرطاسية ومطبوعات

 3,812 - - 248 1,772 1,640 - - 152 اتصاالت

 2,554 - - - 2,554 - - - - اتعاب مهنية

 9,167 - - - 5,300 2,879 - - 988 ايجار

 1,476 - - 488 - - - - 988 كهرباء ومياه

 28,980 - - 1,465 2,699 20,088 2,810 - 1,918 مواصالت

 1,464 - - 367 1,097 - - - - لوزام مكتبية

 4,527 - - - 2,948 203 192 - 1,184 ضيافة

 3,000 - - 3,000 - - - - - صيانة

 200 - - - - 200 - - - نظافة

ية وطبية متعددة حتدخالت جرا
 22,829 - - - - - 22,829 - - ومتنوعة

 5,308 - - - 440 4,000 868 - - مصاريف للمستفدين

 223,537 4,859 2,828 23,910 33,209 51,204 40,566 341 66,620 المجموع الفرعي
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 )يتبع(  مشاريعمصاريف ال .17
 )يتبع( 2019كانون اول  31للسنة المنتهية في 

 
 

 

الصندوق العربي 
 لإلنماء االقتصادي

 واآلجتماعي
منظمة األمم 

 المتحده للطفولة
مؤسسة إنقاذ الطفل 

 الدولية
مؤسسة العون الطبي 

 للفلسطينين
فريق العون 
 الصحي الدولي

-العون اإلسالمي
 بريطانيا

صندوق 
التضامن 

 المجموع ارض االنسان اإلسالمي للتنمية

 223,537         السابقة الصفحة -األرصدة 

 142,915 5,605 - 1,755 - 19,920 19,056 70,073 26,506 الرواتب و ملحقاتها

 176,786 57,881 - - - 20,987 29,803 3,493 64,622 أدوات مخبرية وطبية

 123,305 33,761 - - 9,036 49,279 15,480 - 15,749 أغذية

 15,476 81 - - - 2,760 2,595 3,542 6,498 صحة وتغذية تعليمية 

 22,603 250 - - - 1,134 2,834 15,480 2,905 قرطاسية ومطبوعات

 5,023 - - - - 856 849 2,318 1,000 اتصاالت

 721 - - - 721 - - - - اتعاب مهنية

 340 - - - - - - 340 - ايجار

 16,782 - 6,000 - - 2,931 2,802 1,053 3,996 كهرباء ومياه

 20,439 - 1,220 - - 2,617 2,885 8,976 4,741 مواصالت

 602 - - - - 507 - 95 - ضيافة

 9,168 - 5,045 - - 910 300 1,363 1,550 صيانة

 87 - - - - - 87 - - متنوعة

 2,810 - - - - 567 248 522 1,473 نظافة

 229 - - - 229 - - - - مصاريف أخرى

 1,820 - - - - - - 1,820 - مصاريف للمستفدين

 539,106 97,578 12,265 1,755 9,986 102,468 76,939 109,075 129,040 الفرعي المجموع

 762,643         المجموع الكلي

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جمعية أرض االنسان الفلسطينية الخيرية
 2019كانون األول  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر خالف ذلك( بالدوالر األمريكي)جميع المبالغ معروضة 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 

23 

 
 

 )يتبع(  مشاريعمصاريف ال .17
 

 2018كانون اول  31للسنة المنتهية في         
 

 
 

 

مؤسسة العون 
 الطبي للفلسطينين

 -دان تشيرش ايد 
DCA  مؤسسة التعاون  مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية 

المركز الياباني 
 المجموع الهالل األحمر القطري للمتطوعين الدولي

        
 93,220 - 4,620 10,040 11,000 24,000 43,560 الرواتب و ملحقاتها

 96,026 - - 7,636 3,846 42,387 42,157 أدوات مخبرية وطبية
 152,298 25,582 - 22,164 - 11,809 92,743 أغذية

 1,737 - - 576 - 1,161 - صحة وتغذية تعليمية 
 7,178 - 366 4,968 - 386 1,458 قرطاسية ومطبوعات

 3,157 - 253 - - 1,647 1,257 أتصاالت
 2,999 - 2,999 - - - - ايجار

 877 - - - - - 877 كهرباء ومياه
 18,203 - 1,884 6,100 - 5,167 5,052 مواصالت

 4,118 - - 3,124 484 510 - لوزام مكتبية
 2,068 - 99 671 - - 1,298 ضيافة
 4,936 - - 1,361 - - 3,575 صيانة
 7,739 - 731 6,508 - 500 - تدريب

 4,200 - - - - 4,200 - بناء قدرات
 44,180 - - 44,180 - - - تدخالت طبية و جراحية

 2,806 - 848 1,958 - - - مصاريف للمستفدين

 445,742 25,582 11,800 109,286 15,330 91,767 191,977 الفرعي المجموع
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 )يتبع(  مشاريعمصاريف ال .17
 )يتبع( 2018كانون اول  31للسنة المنتهية في         

 

 
 

 

الهيئة الطبية 
 العالمية

المؤسسة الخيرية 
 اآلرثوذكسية العالمية

فريق العون الصحي 
 المجموع أرض االنسان برنامج الغذاء العالمي منظمة األمم المتحده للطفولة الدولي

 445,742       السابقة الصفحة -األرصدة 
 160,570 882 99,871 50,352 - 1,109 8,356 الرواتب و ملحقاتها

 84,955 77,339 - 7,552 - 64 - أدوات مخبرية وطبية
 70,537 42,042 8,610 1,667 13,778 - 4,440 أغذية

 4,069 - 1,848 2,221 - - - صحة وتغذية تعليمية 
 11,981 - 10,808 844 20 - 309 قرطاسية ومطبوعات

 8,630 14 6,574 1,540 - - 502 أتصاالت

 4,000 - 4,000 - - - - أتعاب مهنية
 39,028 - 37,601 617 - - 810 ايجار

 7,333 - 7,333 - - - - كهرباء ومياه
 44,388 - 28,993 14,627 - - 768 مواصالت

 10,876 - 10,876 - - - - لوزام مكتبية
 3,087 - 2,883 - - - 204 ضيافة
 12,120 7,901 - 3,868 - - 351 صيانة
 99 - 78 - - - 21 متنوعة
 5,873 - 4,166 385 - 1,322 - تدريب

 2,040 2,040  - - - - مصاريف للمستفدين

 469,586 130,218 223,641 83,673 13,798 2,495 15,761 الفرعي المجموع

 915,328       المجموع الكلي
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 المصاريف العمومية و األدارية .18
 2019كانون اول  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

 
مؤسسة العون الطبي 

 للفلسطينين

مؤسسة التعاون 
)صندوق قطر 

للتنمية وصندوق 
هاشم عطا الشوا 

 وبنك فلسطين (
الياباني المركز 

 برنامج الغذاء العالمي للمتطوعين الدولي

المؤسسة 
الخيرية 

اآلرثوذكسية 
 العالمية

الصندوق العربي 
لإلنماء االقتصادي 

 واآلجتماعي
منظمة األمم 

 المتحده للطفولة 
مؤسسة إنقاذ الطفل 

 المجموع الدولية 

          
 136,427 17,415 22,740 34,970 4,695 5,800 23,935 10,323 16,549 الرواتب و ملحقاتها

 136,427 17,415 22,740 34,970 4,695 5,800 23,935 10,323 16,549 فرعيالمجموع ال

 

 
مؤسسة العون الطبي 

 للفلسطينين
برنامج الغذاء 

 العالمي
صندوق التضامن 

 اإلسالمي للتنمية
-العون اإلسالمي

 المجموع ارض االنسان بريطانيا

 136,427      السابق الجدول –األرصدة 
 49,502 24,016 2,107 2,200 839 20,340 الرواتب و ملحقاتها

 1,616 1,616 - - - - قرطاسية ومطبوعات
 2,919 2,919 - - - - أتصاالت

 1,718 1,018 - 700 - - أتعاب مهنية
 9,509 - - 9,509 - - ايجار

 12,421 12,421 - - - - كهرباء ومياه
 904 904 - - - - مواصالت

 1,719 1,719 - - - - لوزام مكتبية
 1,703 242 - 1,461 - - ضيافة
 584 584 - - - - صيانة
 770 770 - - - - متنوعة
 13,641 12,125 - 1,516 - - اخرى

 4,169 4,169 - - - - مصاريف للمستفدين

 101,175 62,503 2,107 15,386 839 20,340 الفرعي  المجموع

 237,602      الكليالمجموع 
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 المصاريف العمومية و األدارية )يتبع( .18
 2018كانون اول  31للسنة المنتهية في 

 
 

 
 

 

مؤسسة العون الطبي 
 مؤسسة التعاون DCA -دان تشيرش ايد  للفلسطينين

المركز الياباني 
 المجموع الهيئة الطبية العالمية للمتطوعين الدولي

       
 105,761 9,242 4,160 25,681 22,218 44,460 ملحقاتهاالرواتب و 

 105,761 9,242 4,160 25,681 22,218 44,460 مجموع فرعي

 

 

المؤسسة الخيرية 
 اآلرثوذكسية العالمية

فريق العون الصحي 
 الدولي

منظمة األمم المتحده 
 المجموع ارض االنسان برنامج الغذاء العالمي للطفولة

 105,761      السابق الجدول –األرصدة 
 99,291 18,922 63,040 14,009 1,845 1,475 الرواتب و ملحقاتها

 204 204 - - - - أدوات مخبرية وطبية
 132 132 - - - - أغذية

 1,200 1,200 - - - - صحة وتغذية تعليمية 
 33 33 - - - - قرطاسية ومطبوعات

 3,029 3,029 - - - - أتصاالت

 350 350 - - - - أتعاب مهنية
 10,333 10,333 - - - - ايجار

 4,506 4,506 - - - - كهرباء ومياه
 1,322 1,322 - - - - مواصالت

 2,063 2,063 - - - - لوزام مكتبية
 856 856 - - - - ضيافة
 4,573 4,573 - - - - صيانة
 250 250 - - - - تدريب
 587 587 - - - - متنوعة

 128,729 48,360 63,040 14,009 1,845 1,475 المجموع

 234,490      المجموع الكلي
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 جهات ذات عالقة .19
 

يمثل هذا البند المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة؛ أي أعضاء مجلس األمناء )اإلدارة( والمنظمات التي تسيطر هذه الجهات 
 عليها.

 
 إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة كما يلي: (أ)

 
 2019 2018 

   
 88,825 80,956 الصلة لإلدارة العلياالرواتب والمكافآت ذات 

   
 5 5 عدد موظفي اإلدارة العليا

 
 فيما يلي األرصدة مع الجهات ذات العالقة: (ب)

 
 2019 2018 

   
 23,437 13,883 دفع تعويض نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا

 

 األدوات المالية بحسب الفئة .20
 

 2018 2019 موجودات مالية

   
 276,064 1,123,681 مدينةمساهمات 

 17,086 36,607 ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
 190,126 194,811 نقد وأرصدة لدى البنوك

 1,355,099 483,276 

   
   المطلوبات المالية

 58,638 81,589 ذمم دائنة ومستحقات أخرى

 
 

 األرقام المقارنة .21
 

الضرورة، حتى تتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. تعتقد اإلدارة أّن طريقة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ، عند 
 العرض للفترة الحالية توفر معلومات أكثر قيمة لقّراء البيانات المالية.

 

 قضايا مرفوعة .22
، فإن جمعيةإستناداً لرأي المستشار القانوني للدوالر امريكي  58,273 بقيمة جمعيةكما بتاريخ البيانات المالية هناك قضايا مرفوعة ضد ال

 دوالر أمريكي 30,515  التزامات لقاء هذه القضايا بقيمة جمعيةجيد وسوف يترتب على ال جمعيةموقف ال
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