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ػاضطدتػلػتػرغرػطدشػيػاضحداباتػ
 
 

أعضاء مجمس اإلدارة     المحترمين،، رئيس و: السادة 
" بادر""الجمعية الفمسطينية لمتنمية واإلعمار 

فمسطين – غزة
 
 

تػرغرػحولػاضػوائمػاضطاضغظػػ
 

 والتي تتكون من الميزانية لمربح ىادفة غير مؤسسة ،"بادر" الفمسطينية لمتنمية واإلعمار معيةلمجلقد قمنا بتدقيق القوائم المالية 
 والتدفقات النقدية لمسنة المنتيية بذات التاريخ، وممخص والمصروفات اإليرادات وقائمة 2014 كانون األول 31العمومية  كما في 

. السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة 
 

طدئوضغظػاإلدارةػرنػاضػوائمػاضطاضغظػػ
 

إن مجمس اإلدارة مسئول عن إعداد القوائم المالية وعرضيا بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية وتشمل ىذه المسئولية 
تصميم وتطبيق والمحافظة عمى نظام رقابة داخمي فعال وذي صمة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وخالية من األخطاء 

الجوىرية سواء تمك الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة والقيام بإجراء تقديرات 
. محاسبية معقولة حسب الظروف

 
طدئوضغظػطدشقػاضحداباتػ

 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لممعايير الدولية . إن مسئوليتنا تنحصر في إبداء الرأي حول القوائم المالية استنادًا  إلى ما قمنا بو من تدقيق

لمتدقيق، وتتطمب ىذه المعايير االلتزام بقواعد السموك الميني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق لمحصول عمى تأكيدات معقولة بأن 
. القوائم المالية خالية من األخطاء الجوىرية 

إن اختيار تمك اإلجراءات . يتضمن التدقيق القيام بإجراءات لمحصول عمى أدلة مؤيدة لممبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية
يستند إلى اجتياد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوىرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن االحتيال أو 

عند تقييم مدقق الحسابات لممخاطر يأخذ في االعتبار نظام الرقابة الداخمي لمجمعية ذي الصمة بإعداد وعرض القوائم . الخطأ 
المالية بصورة عادلة وذلك لتقييم إجراءات تدقيق مالئمة لمظروف وليس بيدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخمي 

. لمجمعية
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يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بيا اإلدارة، إضافة إلى 

. تقييم العرض العام لمقوائم المالية
. في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصمنا عمييا كافية ومالئمة وتوفر أساسًا معقواًل إلبداء الرأي

 
 

اضرأيػػ
 

،  "بادر" الفمسطينية لمتنمية واإلعمار معيةلمجوفي رأينا إن القوائم المالية تظير بعدالة من كافة النواحي الجوىرية، المركز المالي 
والتدفقات النقدية لمسنة المنتيية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير  والمصروفات اإليرادات قائمةو 2014 كانون األول 31كما في 

. التقارير المالية الدولية
 
 
 
 

 2015  مارس 25غزة في   شركة دليل لمتدقيق واالستشارات

هاني محمد أحمد   

  118/2003ترخيص 
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"ػبادر"اضغضدطغظغظػضضتظطغظػواإلرطارػجططغظػال
ػػسضدطغن-ػززةػ

ػبغانػاضطرصزػاضطاضيػ
ػ2014ػصاظونػأولػػ31صطاػػسيػ

( شيكل إسرائيمي: العممة)
 

 
 2013 ػ2014  إغضاح  

       اضطوجودات

       الموجودات المتداولة  

 380,897  85,529  3  نقد في الصندوق ولدى البنوك

 3,393  956  4  أرصدة مدينة  

 384,290  86,485    إجمالي الموجودات المتداولة 

 2,206,903  2,081,795  5   حساب نظامي له مقابل،الموجودات الثابتة

       

       اضططضوباتػوصاسيػاضطوجودات ػ

       المطموبات المتداولة

 5,334  12,289  6 بنوك دائنة 

 484,701  747,429  7 أرصدة دائنة 

 110,326  154,475  8 مخصص نياية الخدمة  

 (216,071)  (827,708)   صافي الموجودات  

 384,290  86,485   و صافي الموجودات  المتداولة طموباتإجمالي الم

 2,206,903  2,081,795     الموجودات الثابتة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزًءػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ
 

 
 
 
 

ػ
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"ػبادر"اضغضدطغظغظػضضتظطغظػواإلرطارػجططغظػال
ػػسضدطغن-ػززةػ

بغانػاألظذطظػ
 2014ػصاظونػاألولػ31ػسيػغظػاضطظتهةضضدن

( شيكل إسرائيمي: العممة)
 
 2013  2014 ػػ

ػػ
 إغضاح

أطوالػ 
طخصصظػػ

أطوالػزغرػ 
 طخصصظ

  

اضطجطوعػ
ػ 

 اضطجطوع

          ػاضطػبوضات

          أنشطة رأسمالية 

 1,184,187  2,759,555  -  2,759,555  9 أنشطة جارية 

 329,609  146,877  146,877  -  مقبوضات أخرى  

 52,865  24,623  24,623  -   فروقات عممة دائنة 

 1,566,661  2,931,055  171,500  2,759,555    المقبوضات مجموع

          :يطرح منه

+10 اضطصروساتػ
11 

        

 -  108,726  108,726  -   مصروفات رأسمالية 

 721,477  588,624  -  588,624    أنشطة جارية مصروفات 

 209,128  2,737,596  -  2,737,596   برامج إغاثة 

 211,787  209,460  209,460  -   مصروفات إدارية وعمومية 

 1,142,392  3,644,406  318,186  3,326,220   روفات مجموع المص

 424,269  (713,351)  (146,686)  (566,665 )    خالل السنة صافي الموجودات التغير في 

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػتذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزًءػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ
ػ
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"ػبادر"اضغضدطغظغظػضضتظطغظػواإلرطارػجططغظػال
ػػسضدطغن-ػززةػ

بغانػاضتعغراتػسيػصاسيػاضطوجظداتػػ
 2014ػصاظونػاألولػ31ػسيػغظػاضطظتهةضضدن

( شيكل إسرائيمي: العممة)
 

 
أطوالػ ػ

ػطخصصظػػ
أطوالػزغرػ 

 طخصصظ

ػ 
 اضطجطوع

       

( 18,913)  103,121 ( 122,034)  2006 ديسمبر 31صافي الموجودات في 
 881,016  (135,962)  1,016,978  2007التغير في صافي الموجودات خالل العام 

 862,103  (32,841)  894,945  2007ديسمبر 31 – صافي الموجودات 

( 779,986)  (640,192)  (139,794)  2008التغير في صافي الموجودات خالل العام 
 82,117  (673,033)  755,151  2008 ديسمبر 31– صافي الموجودات 

 556,289  -  556,289  2009التغير في صافي الموجودات خالل العام 

 1,859  1859  - تعديالت في سنوات سابقة 

 640,265 ( 671,174)  1,311,440  2009 ديسمبر 31– صافي الموجودات 
( 914,107)  8,342  (922,449)  2010التغير في صافي الموجودات خالل العام 

 (273,842)  (662,832)  388,991  2010 ديسمبر 31– صافي الموجودات 

 442,940  (47,841)  490,780  2011التغير في صافي الموجودات خالل العام 

 169,098  (710,673)  879,771  2011 ديسمبر 31– صافي الموجودات 

 (810,104)  (248,273) ( 561,831)  2012التغير في صافي الموجودات خالل العام 

 641,006))  (958,946)  317,940  2012 ديسمبر 31– صافي الموجودات 
 474,520  170,687  253,582  2013التغير في صافي الموجودات خالل العام 

 -  665  - تعديل في سنوات سابقة 
 (216,071)  (787,593)  571,522  2013 ديسمبر 31– صافي الموجودات 

       

 125,108  125,108  -  صافي التغير عمى االصول
 (23,394)  (23,394) -   تعديالت في سنوات سابقة

 ( 713,351 )  (146,686)  (566,665)  2014التغير في صافي الموجودات خالل العام 

( (827,708  (832,565)  4,857  2014 ديسمبر 31– صافي الموجودات 
ػ
ػ

ػتذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزًءػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ
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"ػبادر"اضغضدطغظغظػضضتظطغظػواإلرطارػجططغظػال
ػػسضدطغن-ػززةػ

بغانػاضتدسػاتػاضظػدغظػ
 2014ػصاظونػاألولػ31ػسيػغظػاضطظتهةضضدن

 (شيكل إسرائيمي: العممة)
 
 

2013  2014   
     

    
ػاضتدسقػاضظػديػطنػأظذطظػاضتذعغل

 الحاليةصافي الموجودات لمسنة التغير في   (713,351)  424,269

 التعديالت     
 مخصص نياية خدمة الموظفين   44,149  (13,378)

أرصدة  مدينة    2,437  3,770
ارصدة دائنة    262,728  (55,508)

 بنوك دائنة   6,955  2,523

 األنشطة التشغيمية  من عمميات ة النقدياتالتدفق (االستخدامات)  (397,082)  361,676

     
361,676  (397,082 ) ػػالزيادة في النقدية خالل العام (النقص ) 

 تعديالت سنوات سابقة   (23,394)  666

تعديالت عمى األصول    125,108  -
النقدية في بداية السنة    380,897  18,555

 األرصدة النقدية في نهاية السنة  85,529  380,897

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزًءػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ
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"ػبادر"اضغضدطغظغظػضضتظطغظػواإلرطارػجططغظػال

ػػسضدطغن-ػززةػ

إغضاحاتػحولػاضبغاظاتػاضطاضغظػ
 2014ػصاظونػاألولػ31ػسيػغظػاضطظتهةضضدن

( شيكل إسرائيمي: العممة)
 
 

اضجططغظػوظذاطؼاػ .1
 

تأسست الجمعية في . ىي مؤسسة أىمية تنموية اغاثية غير حكومية (بادر)الجمعية الفمسطينية لمتنمية واالعمار 
مركزىا الرئيسي مدينة .  بمبادرة وجيود مجموعة من الشخصيات من رواد العمل المجتمعي واألكاديمي والثقافي2001عام
 تحت رقم تسجيل 2001 نوفمبر 22وتم تسجيميا في وزارة الداخمية كجمعية أىمية مستقمة غير ربحية بتاريخ ،غزة 

، وسجمت في وزارة الشؤون 2000  لسنة (1) وفقًا ألحكام قانون الجمعيات الخيرية والييئات األىمية رقم 2001/7141
ىذا وقد باشرت الجمعية .   وذلك لمباشرة أعماليا2002 فبراير 19ىيئة أىمية مينية بتاريخ -االجتماعية كجمعية خيرية

 . 2002 إبريل 22نشاطيا بتاريخ 
 

 الرسالة -
مؤسسة مجتمعية تسعى إلى تمكين الشباب الفمسطيني اجتماعًيا وثقافًيا واقتصادًيا من خالل مواكبة االتجاىات التنموية 
الحديثة والتطور التكنولوجي لمقيام بدور ريادي لتنمية المجتمع وتمبية احتياجاتو في إطار من قيم الديموقراطية والمساواة 

. "والعدالة االجتماعية
 

 الرؤية -
. "مجتمع فمسطيني ريادي عماده شباب مبدع"تسعى الجمعية لممساىمة في إنشاء 

 
 أهداف الجمعية  -

 

 تمكين الشباب والفئات الميمشة من التفاعل االجتماعي والمساىمة في عممية التنمية وبناء مجتمع مدني ديمقراطي .1

 المساىمة في تنفيذ مشاريع تنموية وخمق فرص عمل لمفقراء والفئات الميمشة .2

 إصدار األبحاث والدراسات اليادفة إلى إبراز القضايا التنموية في المجتمع .3

 
 األهداف الفرعية  -

 

 المساىمة في بناء قدرات الشباب اجتماعًيا .1

 المساىمة في تعزيز قدرات الشباب ثقافًيا .2

 المساىمة في تمكين الشباب اقتصادًيا .3

 المساىمة في تمكين الفئات الميمشة اقتصادًيا  .4

 المساىمة في تطوير قدرات الفئات الميمشة اجتماعًيا .5

 تعزيز التواصل والتشبيك بين الشباب في المجتمع الفمسطيني .6

 اصدار األبحاث والدراسات اليادفة إلى إبراز القضايا التنموية في المجتمع .7
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اضدغاداتػاضطاضغظػاضؼاطظػ .2
 

أسس إعداد البيانات المالية   -
 

: لقد تم إعداد البيانات المالية وفق مفيوم التكمفة التاريخية وفيما يمي أىم السياسات المحاسبية المتبعة
 

النقدية وما يعادلها  -
 

ألغراض إعداد بيان التدفقات النقدية يتم اعتبار النقد في الصندوق والبنوك والودائع الثابتة التي تستحق خالل فترة تقل 
. عن ثالثة أشير من تاريخ ربطيا كنقدية أو ما يعادليا

 

 الموجودات الثابتة  -

 

.  تظير الموجودات الثابتة بالتكمفة كحساب رقابي شاممة ضريبة القيمة المضافة، إن وجدت 
 

 تحقق اإليرادات والمصاريف -

 

 االعتراف بإيرادات  يتم االعتراف باإليرادات المخصصة لممنح المشروطة عند قبضيا وليس عند استحقاقيا، في حين يتم
 .أنشطة الجمعية واألخرى عند استحقاقيا

  يتم إدراج المنح المخصصة مشروطة االستخدام من قبل المانح لتمويل المصروفات المخصصة من تمك المنح ضمن
. أرصدة األموال المخصصة

 إن وجدت، بالفترة التي ينشأ بيا االلتزام  ، يتم المحاسبة عمى المصروفات شاممة ضريبة القيمة المضافة .
  شاممة ضريبة القيمة المضافة كمصروفات لمسنة التي تشترى فييا، ويتم  (الموجودات الثابتة)يتم قيد المشتريات الرأسمالية

. تحميميا عمى بيان األنشطة لمسنة
 

 العمالت األجنبية  -
يتم إثبات المعامالت في الدفاتر والسجالت بالشيكل اإلسرائيمي، ويتم تحويل المعامالت بالعمالت األخرى بحسب سعر 

. الصرف السائد بتاريخ العممية، وأي فروق قد تظير نتيجة فروق التقييم يتم قيدىا في بيان األنشطة لمسنة
 

 ممتمكات ومعدات -
شاممة ضريبة  حسب تكمفتيا التاريخية المدرجة في البيانات المالية لمسنوات المالية السابقة الممتمكات والمعداتتظير 

. وال يتم عمل اىالك لالصول ويتم استبعاد االصل من قيمة االصول عند التصرف بو القيمة المضافة
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -

  وفقًا لقانون العمل الفمسطيني فإن نياية الخدمة لمموظفين العاممين بالمؤسسة يتم دفعيا بواقع شير عن كل سنة خدمة حسب 
. آخر راتب يتقاضاه الموظف ولم يتم عمل أي استدراكات أو مخصصات لمواجية ىذا البند

 
ظػدػسيػاضصظدوقػوضدىػاضبظوكػ .3

:- ويمثل هذا البند األرصدة اآلتيت
 

  2014  2013 

أطوالػ  
طخصصظػ

أطوالػزغرػػ
 طخصصظ

ػ 
 اضطجطوع

ػ 
 اضطجطوعػ

         

 1,100  -  -  - نقد في الصندوق  

 1,638  53,608  51,948  1,660  شيكل جديد– نقد لدى البنوك 

 319  358  358  - ادخار – نقد لدى البنك 

 371,746  17,463  5,939  11,524 دوالر أمريكي – نقد لدى البنوك 

 6,094  14,100  14,100  - دينار أردني – نقد لدى البنوك 

  13,184  72,345  85,529  380,897 

 
 

 ػأخرىحداباتػطدغظظػ .4

 :-ويمثل هذا البند األرصدة اآلتيت
 

  2014  2013 
     

 3,393  956   سمف موظفين 

  956  3,393 
ػ

ػ
   حدابػظظاطيػضهػطػابل– طوجوداتػثابتظػباضصاسيػ .5

ػ

تتمثل المصروفات الرأسمالية في الموجودات الثابتة التي قامت الجمعية باقتنائيا خالل الفترة المالية السابقة واإلضافات 
: ، وبيانيا حسب السجالت الرقابية المخصصة لتمك األصول كما يمي2014الخاصة بعام 

 

. 2014 كانون أول 31ويمثل الجـدول اآلتي تكمفة اقتناء األصول الثابتة وصافي القيمة الدفترية كما في 
 

طبظىػطجطعػ ػ
 بادر

  

 أثاث
أجؼزةػ 

 صطبغوتر
صطبغوترػ 

 وطدتضزطاته
  

 اضطجطوع
 2,206,903  197,722  322,278  241,304  1,445,599  يناير  1رصيد

 (128,608)  -  (128,608)  -  -  استبعادات

 3,500  -  3,500  -  - اضافات 

 2,081,795  197,722  197,170  241,304  1,445,599 2014 ديسمبر 31رصيد 
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 بالحصول عمى منفعة قطعة ارض تم تخصيصيا لمجمعية من قبل سمطة 2004 أغسطس 29قامت الجمعية بتاريخ  -
الرمال وذلك لبناء مركز ثقافي – أراضي غزة  ( 724 قطعة رقم 232قسيمة رقم  ) متر مربع 1013األراضي بمساحة 

تنموي اجتماعي عمى أن تبقى رقبة األرض مسجمة باسم السمطة الوطنية الفمسطينية، عمى أن تقوم الجمعية باستخراج كافة 
الموافقات والتراخيص من قبل الجيات المعنية عمى أن يتم البدء في إقامة المشروع خالل عام وقد بدأت الجمعية بعمل 

وقد قطعت الجمعية شوطا  ، 2005 والبدء في أعمال البناء من بداية عام 2004التصاميم الخاصة لممبنى خالل عام 
طويال في استكمال مبني الجمعية والرقم الظاىر في الكشف أعاله يمثل تكمفة المبني في تاريخو حيث تم االنتياء من 

 الطابقين االرضي واالول بالكامل
 

. لم يتم تقدير المنفعة العائدة من تخصيص قطعة األرض لمجمعية ضمن الدفاتر والسجالت المحاسبية  -
ػ

ػبظوكػدائظظ .6
:- ويمثل هذا البند األرصدة اآلتيت

 
  2014  2013 

     

 -  DEEP$  114بنك فمسطين 
 -  23  16/بنك فمسطين دعم التطوير الميني

 831  12,152  شيكات برسم الدفع شيكل

 1,966  - شيكات برسم الدفع دوالر 
 2,537  - شيكات برسم الدفع مشاريع  

  12,289  5,334 

ػ
ػ

ػدائظظػأرصدةػ .7
:- ويمثل هذا البند األرصدة اآلتيت

 

 2013 ػ2014  
     

 191,349  349,254 دائنون متنوعون 

 18,654  34,271 مصاريف مستحقة 

 185,317  230,024  مخصص ادخار الموظفين 

 89,381  133,880 رواتب مستحقة  
  

747,429  484,701 
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ػطخصصػظؼاغظػاضخدطظػ .8
 :-ويمثل هذا البند األرصدة اآلتيت

 

  2014  
    

  30,665  2007 يناير  01رصيد 

  8,400 إضافات خالل العام 

  39,065  2007 ديسمبر  31رصيد 

  39,065  2008 يناير 1رصيد 

  8,400 إضافات خالل العام 

  47,465  2008 ديسمبر 31رصيد 

  47,465  2009 يناير 1رصيد 

 ( 19,756) دفعات خالل العام 

  14,000 إضافات خالل العام 

  41,709  2009 ديسمبر 31رصيد 

  41,709  2010 يناير 1رصيد 

  38,499 إضافات خالل العام 

  80,208  2010 ديسمبر 31رصيد 

  29,937 إضافات خالل العام 

  110,145  2011 ديسمبر 31رصيد 

  24,457  إضافات خالل العام

  10,898 استبعادات خالل العام 

  123,704  2012 ديسمبر 31رصيد 

  17,057  إضافات خالل العام

  30,435  استبعادات خالل العام

  110,326  2013 ديسمبر 31رصيد 

  44,149  إضافات خالل العام

  154,475  2014 ديسمبر 31رصيد 
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ػػطظحػوتبررات .9
 

  2014 

  مقبوضاث  

مدفوعاث 

  رأسماليت

مدفوعاث 

  جاريت

مجموع 

  (عجز)فائض   المدفوعاث

 3,831  116,185  116,185  -  120,016 الكويت – منحة االتحاد العام لممرأة الفمسطينية 

  UNDP منحة مشروعDEEP  1,071,182  -  1,541,128  1,541,128  (469,946) 

 (11,918)  26,918  26,918  -  15,000  مشروع تعزيز قدرات الخريجين

GEF SGP /UNDP  110,243  -  57,329  57,329  52,914 

 5,897  5,998  5,998  -  11,895  صندوق يعقوب

 29,215  317,526  317,526  -  346,741  مشروع حاضنة ادارة االعمال

 0  434,600  434,600  -  434,600  مشروع  صندوق المنح والكفاالت

 (186,851)  186,851  186,851  -  - مشروع صنوق المنح والكفاالت ترميم مبنى بادر 

 922  48,178  48,178  -  49,100  (النفق  )مشروع متضرري المنخفض الجوي 

 9,653  547,224  547,224  -  556,877  2014مشروع تمبية االحتياجات الطارئة أيتام 

 0  16,261  16,261  -  16,261 تبرعات عينية  

 (382)  28,022  28,022  -  27,640 مساعدات مالية مخصصة اتحاد األطباء 

 (566,665)  3,326,220  3,326,220  -  2,759,555 اجمالي االيرادات والمصروفات  المخصصة 

 950      -  950 رسوم عضوية 

 (63,533)  209,460  209,460  -  145,927 تبرعات وايرادات محمية 

 (108,726)  108,726  108,726  -  - خسارة بيع اصول 

 24,623  -  -  -  24,623 فرق عممة دائن 

 (146,686)  318,186  318,186  -  171,500  اجمالي االيرادات والمصروفات الغير مخصصة

 (713,351)  3,644,406  3,644,406  -  2,931,055 االجمالي 
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ػطصروساتػطخصصظ .10
 

 طذروعػطدارداتػاالتحادػاضطامػضضطرأةػاضغضدطغظغظ

 116,185ىبات نقدية 

 116,185المجموع 
 

 DEEPدرمػاالدرػاضطحروطظػاشتصادغاػ.ػمػ

 deep 166,446رواتب واجور . م

 deep 3,676مواصالت مشروع .م

 deep 2,798اتصاالت . م

 5,117  واخرىdeepعموالت بنكية. م

 deep 914,071تدخالت . م

 449,020رد حوالة 

 1,541,128 المجموع

 
ػتطزغزػشدراتػاضخرغجغنطذروعػ.ػم

 8,500 رواتب موظفين

 6,000 تدريب . م

 10,697 ضيافة . م

 350  مواصالت. م

 350  اتصاالت. م

 660 ومطبوعات قرطاسية . م

 361 حفل تخريج وتسميم الشيادات.  م

 26,918 المجموع

 
 GEF SGP /UNDP.ػم

 16,082 رواتب موظفين

 17,990أدوات ومعدات لتصنيع الفحم . م

 2,912 ضيافة . م

 1,595  مواصالت. م

 18,150مكابس لتصنيع الفحم . م

 600طارئة . م

 57,329 المجموع

 
غطػوبػػطذروع.ػم

 5,998 يعقوب،مساعدات مالية . م

 5,998 المجموع
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طذروعػحاضظظػادارةػاالرطالػ.ػم

 317,526 م مشاريع صغيرة

 317,526المجموع 

 
طذروعػاضطظحػواضطصاسؽتػػ.ػم

 434,600 صندوق المنح،رسوم جامعية . م

 434,600 المجموع

 
طذروعػاضطظحػواضصغاالتػترطغمػطبظىػبادرػ.ػم

 186,851 ترميم وصيانة مبنى بادر

 186,851 المجموع

 
 (اضظغقػػ)طتضرريػاضطظخغضػاضجويػطذروعػ

 47,768ىبات نقدية 

 410 (قرطاسية ومواصالت )ادارية . م

 48,178المجموع 

 
 2014تضبغظػاالحتغاجاتػاضطارئظػأغتامػطذروعػ

 145,382 م طرود غذائية وحميب أطفال

 166,520 م فرشات وأغطية 

 86,384 م طرود مستمزمات صحة عامة 

 121,337 م مالبس لمنساء 

 27,601مصاريف ادارية 

 547,224المجموع 

 
تبرراتػوطدارداتػرغظغظػ

 16,261 تبرعات ومساعدات عينية. م

 16,261المجموع 
 

 طدارداتػطاضغظػاتحادػاألطباء

 28,022 مساعدات مالية. م

 28,022المجموع 

 
 3,326,220 اجمالي المصروفاث المخصصت
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ػطصارغفػإدارغظػورطوطغظ .11
 :-ويمثل هذا البند األرصدة اآلتيت

ػ
  2014  2013 

     

 127,765  96,842 رواتب وأجور 

 -  518 مصروفات عمومية 

 6,227  8,940 ضيافة  
 7,801  5,759 تميفون وتمغراف وبريد وانترنت 

 1,939  1,042 مواصالت  

 8,632  8,907 مياه وكيرباء 

عالن    350  0 دعاية وا 
 613  1,150 عموالت وفوائد بنكية  

 31,453  30,766 ادخار الموظفين  

 17,058  44,149 مكافأة نياية الخدمة  

 799  0 خدمات الكترونية 

 2,370  3,089 مصروف مكافات  
 -  350 مصاريف خدمات تدريب 

 -  350 قرطاسية ومطبوعات 

 110  1,500 محروقات 

كسسوارات  3,190  2,188  مصروفات صيانة وا 

 3,480  3,910 استشارات إدارية ومالية  
  209,460  211,787 

 


