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 فزعة شبابفريق مبادرة السادة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

  اململكة األردنية اهلامشية - عّمان
 

 بيان االيرادات واملصروفاتتقرير حول 
 
 

 الرأي
 

واليت  -مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين-ملبادرة فزعة شباب املرفقــة بيان االيرادات واملصروفاتقمنا بتدقيــق 
وملخص للسياسات  31/08/2020ولغاية  15/03/2020للفرتة من  االيرادات واملصروفات بيانتتكون من 

 )يشار إليهم معأ بلفظ "القائمة املالية"(. احملاسبية اهلامة وإيضاحات تفسريية أخرى
 فزعــة اــبا بــادرة مل االيــرادات واملصــروفاتاجلوهريــة  عادلــة مــن ايــا النــواح  بصــورة تظهــر املاليــة القائمــةن ، إرأينــايف 

ملتطلبـات إاـار التقريـر املــا  لات الصـلة معـداد م ـ  هــ   وفقــا   31/08/2020ولغايـة  15/03/2020للفـرتة مـن 
عمليـــات تـــدقيق بيـــامت ماليـــة مفـــردة  -االعتبـــارات اةا ـــة ") 805القائمـــة املاليـــة ووفقـــا  ملعيـــار التـــدقيق الـــدو  رقـــم 

 (."ومكومت أو حسامت أو بنود حمددة يف بيان ما 
  
 ساس الرأي أ

 
فقرة يف تقريرم ضمن  الحقا  موضحة  مسؤولياتنا وفقا هل   املعايريلقد قمنا بتدقيقنا وفقا  للمعايري الدولية للتدقيق. إن 

 . القائمة املاليةمسؤولية املدقق حول تدقيق 
 

للمحاسبني "دلي  قواعد السلوك  س معايري السلوك األخالق  الدو جمل وفقا ملتطلبات املبادرةعن  حنن مستقلني
 نامبسؤوليات وإننا قد أوفينالبيامت املالية ل بتدقيقناخالقية لات الصلة األاألخالق  للمحاسبني املهنيني" واملتطلبات 

للمحاسبني "دلي  قواعد  س معايري السلوك األخالق  الدو لتلك املتطلبات ومتطلبات جمل وفقا   خرىخالقية األاأل
  السلوك األخالق  للمحاسبني املهنيني".

 

 .إلبداء رأينا ساسا  ألتوفر  مالئمةالتدقيق اليت حصلنا عليها كافية و  أدلة نا يف اعتقادم
 

(1) 



 

 

 
 املالية  القائمةعن  املسؤولني عن احلوكمةو األشخاص  اإلدارة  ات مسؤولي

الرقابة عن و  ،املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية القائمةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 
إعداد بيامت مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت مائة عن  منتمكنها ل ةاإلدارة ضروري اتعتربهاليت  الداخلية 

 حتيال أو عن خطأ.إ
 على اإلستمرار واإلفصاح، عندما ينطبق للك، عنقدرة العن تقييم  اإلدارة مسؤولة ، تكونعند إعداد البيامت املالية

 املبادرة. مالأع إيقافدارة اإل ما مل تنوي ،ستمرارية احملاسيبساس اإلأاستخدام و  مإلستمرارية تتعلقمور أ
 التقارير املالية. عملية علىاراف على اإل هم املسؤولني احلوكمةاملسؤولني عن األاخاص ن إ
 

 املالية  القائمةمسؤولية املدقق حول تدقيق 
سواء    ،املالية كك  خالية من األخطاء اجلوهرية القائمةهدافنا ه  احلصول على أتكيد معقول فيما إلا كانت أن إ 

 .وإ دار تقريرم وال ي يتضمن رأينا ،أو خطأ إحتيالكانت مائة عن 
لمعايري الدولية ل القيام به وفقا   ال ي متن التدقيق أب هولكنه ليس ضمان ،التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد

 وجد. نإ، أي خطأ جوهريتدقيق سيكتشف دائما لل
أن تؤثر  إاا ، ممكنأو اةطأ، وتعترب جوهرية إلا كانت بشك  فردي أو  اإلحتيالن االخطاء ميكن أن تنشأ من إ

 املالية.   القائمة ه   ساسأعلى من قب  املستخدمني قتصادية املتخ ة بشك  معقول على القرارات اإل
جتهاد املهين واحملافظة على تطبيق مبدأ الشك اإلنقوم مبمارسة  للتدقيق، ةللمعايري الدوليكجزء من عملية التدقيق وفقا  

 مإلضافة اىل:ق، املهين خالل التدقي
  أو خطأ، وك لك تصميم  إحتيالاملالية، سواء  كانت مائة عن  القائمةحتديد وتقييم خماار األخطاء اجلوهرية يف

ن خطر إلتوفر أساسا  لرأينا.  مالئمةتدقيق كافية و  لتلك املخاار، واحلصول على أدلةمستجيبة دقيق توتنفي  إجراءات 
قد يشتم   اإلحتيالن أأعلى من اةطر الناتج عن اةطأ، حيث  إحتيالخطاء اجلوهرية الناجتة عن اإل اكتشافعدم 

 رقابة الداخلية.لل أو جتاوز ، سوء التم ي احل ف املتعمد  ، ر، التزويعلى التوااؤ 
  لتدقيق لغاايت تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ملرقابة الداخلية لات الصلة لاحلصول على فهم

 أي حول فعالية الرقابة الداخلية.ر وليس لغرض إبداء 
   تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات لات العالقة املعدة من قب

 اإلدارة.
 بناءا  على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليهاو ، احملاسيب اإلستمرارية ألساساإلدارة  استخدامحول مالئمة  اجاإلستنت ،

 املبادرةأو ظروف ميكن أن ت ري اكا  جوهراي حول قدرة  يتعلق أبحداثفيما إلا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري 
يف تقرير  اإلنتبا ن نلفت أ فإننا مطالبون ، جوهريتيقن استنتجنا عدم وجود  إلا. اإلستمرار كمنشأة مستمرةعلى 
نقوم فس املالية، وإلا كان اإلفصاح عن ه   املعلومات غري مالئم،  القائمةات العالقة يف لإىل اإليضاحات  تدقيقنا

 بتعدي  رأينا. 
(2) 



 

 

 
 فإنه من املمكن  للك،. وما تدقيقناتعتمد على أدلة التدقيق اليت مت احلصول عليها حىت اتريخ تقرير  استنتاجاتنان إ

 .مستمرة كمبادرةعلى اإلستمرار   املبادرة ة يف توقفأن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلي
  املالية مت   املعامالت القائمة وفيما إلا كانتاإلفصاحات املالية مبا فيها  للقائمةتوى احملو  والشك تقييم العرض العام 

 واألحداث بشك  حيقق العرض العادل.

 املخطط له  نطاق وتوقيت التدقيق احلوكمة، واليت ه  من ضمن أمور أخرى،املسؤولني عن األاخاص لقد توا لنا ما 
 ومالحظات التدقيق اهلامة، مبا يف للك أية نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية اليت مت حتديدها خالل تدقيقنا.

 
 

 االخرىوالتشريعية  تقرير حول املتطلبات القانونية 
 

املاليـة  القائمـةبسجالت حماسبية منظمة بصورة أ ولية، وتتفق من كافة النواح  اجلوهرية مـا  مبادرة فزعة ابا حتتفظ 
  .املرفقة ونو   مملصادقة عليها

 
 

 واالستشاراتق ـيـدقـتـلل الـفـجـر 
 مـحـمـد حـاتـم أبـوهـنـيـه  اململكة األردنية اهلامشية –عمان 

 (937إجازة رقم )   2020 / أيلول/ 10   
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 االيرادات واملصروفاتبيان 
 

 
 
 

  
ولغاية  15/03/2020للفرتة من 

31/08/2020 

 دينار أردين ايضاحات 

  
  

 206,578 3 املقبوضةالتربعات 
   

 (206,102) 4 املدفوعةالتربعات 

 
  

 476  جممل الوفر )العجز( للفرتة

 
  

 (476) 5 االدارية والعموميةاملصاريف 

   

 0  صايف الوفر )العجز( للفرتة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بتاريخ  جلنة االدارةواملصادقة عليها من قبا  (11)( إىل ةفحة 5وااليضاحات املرفقة من ةفحة )املالية  القائمةمتت املوافقه على 
 ووقع عليها من قبلهم. 2020/أيلول/10

 
 خليفةمهند خالد 

 
 غندورفادي فارس 
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 فزعة شباب مبادرة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

 املالية القائمةايضاحات حول 
 

 

 

 عام: -1
 

 : نبذة عن مبادرة فزعة شباب - أ

اليت تواجه األردن. هتدف  19 –فزعة شباب هي محلة نشأت بشكٍا عفوي جتاوه  مع أزمة فريوس كوفيد مبادرة 
سواء كنا داخا األردن أو خارجه،  هة  احلملة إىل حث األفراد والقطاعات اااةة يف البالد على دعم الدولة.

كمر ضعف ا يف األردن من خالل خمتلف دعم األفراد والصناعات األ مسؤوليتهاأنه من  حيث تؤمن هة  املبادرة 
 املؤسسات ااريية هإلضافة.

 
التربع  أرادتأيض ا قلق ا مشرتك ا يتعلق هلدعم النقدي املباشر للقطاع العام ، وبدال  من ةلك  ت هة  املبادرةشارك

شعور هملسؤولية والقلق هإلمدادات مباشرة  إىل العاملني يف ااطوط األمامية وأولئك الةين حيتاجون إليها. هةا ال
"فزعة شباب" للوةول إىل كا من مبادرة إرالق  متيف األردن ويف ااارج. ولةا  األشخاصشاركه أيض ا العديد من 

 .األردينأراد مساعدة اجملتمع 
 

 )مئتان وستة آالف ومخسمائة ومثانية وسبعون دينارا  دينار أردين  206,578 مبلغ  جبمع قامت مبادرة فزعة شباب
األموال إىل مبادرات خمتلفة يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم ومتكني  ومت توجيهمن األفراد والقطاع اااص أردنيا ( 

 الشباب والزراعة يف مجيع أحناء األردن.
 

 
 :املبادرةادارة  - ب

 غندور. فادي خليفة والسيد فارسمهند مبادرة فزعة شباب السيد خالد يقوم على إدارة 
 

 

 :احلمالت الىت قامت هبا مبادرة فزعة شبابأهم   -ج
 19-محلة إرالق دعم جهود مقاومة كوفيد -
 2020نيسان  10متويا مبادرة رواد "بيوت أهالينا"، محلة  -
 2020نيسان  19 ،محلة معدات الوقاية الشخصية -
  2020نيسان  28 ،معهد العناية بصحة األسرة / مؤسسة امللك احلسنيمحلة  -
 2020 ااير 26أهالينا" من رواد لدعم التعلم اإللكرتوين، محلة "بيوت  -
 2020 حزيران SOS ،23قرية األرفال ،محلة دعم التعلم اإللكرتوين  -
 2020حزيران  12دعم مبادرة "اجملموعة العربية حلماية الطبيعة" لري املزارعني،  -
 2020آب  4تربُع أبجهزة ربية ملؤسسة ومركز احلسني للسرران،  -
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 فزعة شباب مبادرة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

 املالية القائمةايضاحات حول 

 

                   
 
 

 وأهم السياسات احملاسبية املالية القائمةأسس إعداد  -2
 

 

  أسس إعداد القوائم املالية - أ

املاليــة مبــا يــتالئم مــع املعــايري الدوليــة إلعــداد التقــارير املاليــة  الصــادرة عــن جملــس معــايري احملاســبة  القائمــةلقـد مت إعــداد هــة   -1
 الدولية والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املالية املنبمقة عن جملس معايري احملاسبة الدولية.

 

 تمرة هلعما يف املستقبا املنظور.مس املبادرةاملالية على أساس أن  القائمةلقد مت إعداد هة   -2
 

املاليـــة علــى أســـاس اإلســـتحقاق احملاســـيب والـــةي يــتم مبوجبـــه اإلعـــرتاف أبثـــر العمليـــات املاليـــة  القائمـــةلقــد مت اعـــداد هـــة    -3
احملاســبية عــن واألحــداث األخــرى عنــد وقوعهــا بغــ  النظــر عــن دفــع أو إســتالم النقديــة وهلتــاص يــتم قيــدها هلســجالت 

 .ليت ختصهاالفرتات ا
 

  .للمبادرةاملالية والةي ميما العملة الوظيفية  القائمة املاليةإن الدينار األردين هو عملة إظهار  -4

 
 
 اهم السياسات احملاسبية املتبعة - ب

 
 النقد والنقد املعادل   -
يشما النقد والنقد املعادل النقد يف الصندوق، احلساهت اجلارية، الودائع حتت الطلب، الودائع ألجا لدى البنوك القابلـة للتسـييا  

 اىل مبالغ حمددة وغري خاضعة ملخارر هامة للتغري يف قيمتها.
 
 

 )التربعات املدفوعه(واملصاريف  )التربعات املقبوضه( اإلعرتاف ابإليرادات-
 اس اإليراد هلقيمة العادلة للمقابا املستلم او القابا لإلستالم.يقتم ي 
  واليت ميكن قياسها بصورة موثوقة. للمبادرةيتم حتقق اإليراد عندما يصبح من احملتما تدفق املنافع اإلقتصادية 
 .يتم اإلعرتاف هملصاريف على أساس االستحقاق 
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 فزعة شباب مبادرة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

 املالية القائمةايضاحات حول 

 

 

 

 :)االيرادات( التربعات املقبوضة -3

)مئتان وستة آالف ومخسمائة ومثانية وسبعون دينارا  دينار أردين  206,578 مبلغ  جبمع قامت مبادرة فزعة شباب
حيث مت استالم  31/08/2020ولغاية  15/03/2020أردنيا ( كتربعات من خمتلف اجلهات خالل الفرتة من 

 التربعات كما يلي:
 

 

 دينار أردين االيرادات )التربعات املقبوضة(

 94,385 حواالت بنكية
 2,000 ايداعات نقدية

 PayPal 26,054بطاقات 
 84,139 شيكات

 206,578 اجملموع
 
 

 التربعات املدفوعه )املصروفات(: -4

)مئتان وستة آالف ومائة واثنان دينارا  أردنيا ( كتربعات دينار أردين  206,102 هلتربع مببلغ  قامت مبادرة فزعة شباب
حيث مت دفع التربعات ضمن محالت خمتلفة   31/08/2020ولغاية  15/03/2020جلهات خمتلفة خالل الفرتة من 

 كما يلي:
 كلفة احلملة )التربعات املدفوعه( اسم احلملة )املبادرة(

 52,210.00 19-محلة إرالق دعم جهود مقاومة كوفيد

 15,000.00 2020نيسان  10محلة متويا مبادرة رواد "بيوت أهالينا"، 

 46,420.00 2020نيسان  19محلة معدات الوقاية الشخصية، 

 36,022.00 2020نيسان  28 محلة معهد العناية بصحة األسرة / مؤسسة امللك احلسني،

 10,000.00 2020 ااير 26 محلة "بيوت أهالينا" من رواد لدعم التعلم اإللكرتوين،

 9,450.00 2020حزيران  SOS ،23محلة دعم التعلم اإللكرتوين ،قرية األرفال 

 10,000.00 2020حزيران  12دعم مبادرة "اجملموعة العربية حلماية الطبيعة" لري املزارعني، 

 27,000.00 2020آب  4تربُع أبجهزة ربية ملؤسسة ومركز احلسني للسرران، 

 206,102.00 اجملموع
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 فزعة شباب مبادرة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

 املالية القائمةايضاحات حول 

 

 

 19-محلة إطالق دعم جهود مقاومة كوفيد 

 ٢٠٢٠ نيسان ٧ ربية، معدات -األوىل احلملة
 يف مستشفى ٢٨ على بتوزيعها ستتم اليت الصحة لوزارة سلمت و دينار 52,000 عن تزيد بقيمة ربية معدات شراء مت

 احلاجة. حسب اململكة
 الصحة. لوزارة ودقيق كاما  بشكا التسليم بعملية والقيام ربية معدات وشراء توريد احلملة: هدف
 أردين دينار 52,208.250 املخصص: املبلغ
 7/4/2020 احلملة: إمتام اتريخ

 الشركاء:
 املعدات وتصدير ختزين يف املساعدة الطيب: ااالدي مركز -
 الصحة وزارة خمازن إىل املعدات وتوةيا حتميا أرامكس: شركة -
 للمبادرة اإلعالمية التغطية :TV عمان -

 
 

 2020 نيسان 10 ، أهالينا" "بيوت رواد مبادرة متويل محلة 
 وهة  ، 19 كوفيد  فريوس من بشدة املتضررة العائالت دعمت اليت احلملة هلة  األموال من دينار ألف 15  مبلغ توجيه مت

 من احلملة هة  دعمت كما  املنزلية. واألدوات الغةاء امم األساسية املواد إىل ماسة حاجة يف الفقر خط حتت  تقع اليت األسر
 هة  على النظافة ومستلزمات الطعام ررود وزع الةي رواد لفريق  واملعقمات اتاملطهر  من لرت 1000 من أكمر توفري خالل
 .األسر

 التوزيع: قنوات تمشل
 املريخ جبا يف االمانة قاعة  -
 النظيف جبا يف سلسبيا ماركت سوبر -
 أرامكس  سيارات -

 موارن 5500 إىل للوةول الشرقية عمان يف أسرة 1019 ومتكني لدعم سعت اليت اهالينا" "بيوت محلة متويا احلملة: هدف
 مياومة. ة / عاما 666 و ة / رفا 2480 منهم وموارنة

 أردين دينار 15،000.00 املخصص: املبلغ
 11/4/2020 احلملة: إمتام اتريخ

 الشركاء:
 واملعقمات. للمطهرات التربعات وتوجيه احلملة متويا شباب: فزعة فريق -
 الطرود. تسليم أرامكس: -
 والتوزيع. والبحث والتجزئة العمليات جوانب مجيع رواد: -
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 فزعة شباب مبادرة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

 املالية القائمةايضاحات حول 

 

 
 2020 نيسان 19 ،الشخصية الوقاية معدات محلة من ءاالنتها 

 الصحة. لوزارة ودقيق كاما بشكا التسليم بعملية والقيام ربية معدات وشراء توريد احلملة: هدف
 أردين دينار 46,371.000 املخصص: املبلغ
 19/4/2020 احلملة: إمتام اتريخ

 الشركاء:
 املعدات وتصدير ختزين يف املساعدة الطيب: ااالدي مركز   -
 الصحة وزارة خمازن إىل املعدات وتوةيا حتميا أرامكس: شركة -
 للمبادرة اإلعالمية التغطية :TV عمان -
 

 2020 نيسان 28 احلسني, امللك مؤسسة / األسرة بصحة العناية معهد محلة  
 هلم أاتح مما ،األسرة بصحة العناية معهد إىل يةوالوقا احلماية مستلزمات من أردين دينار 36,022 مببلغ املسامهة متت

 وتدريب لألسرة، لةشام ةحية ورعاية خدمات تقدم اليتو  األردن أحناء مجيع يف 26 الـ عياداهتم مجيع فتح إعادة
 حاالت من الناجني أتهيا وإعادة األرفال، ومحاية األسرية، الصحية الرعاية جماالت يف الرعاية ومقدمي للمتخصصني

 .Covid-19 جائحة بسبب مسبوق غري وضع يف االجتماعي, النوع أساس على القائم والتعةيب العنف
 

 احلسني. امللك مؤسسة / األسرة ةحة ملعهد الطبية املستلزمات متويا احلملة: ربيعة
 أردين دينار 36،021.900 اإلمجاص: املبلغ
 19/04/2020 االكتمال: اتريخ

 املشاركون: الشركاء
 احلملة. متويا شباب: فزعة فريق -
 .العيادات على وتوزيعها املستلزمات وشراء توريد احلسني: امللك مؤسسة -

 

 
 2020 ااير 26 ، اإللكرتوين التعلم لدعم رواد من أهالينا" "بيوت محلة 
  وأجهزة لوحية أبجهزة املتصلني غري الطالب لتزويد رواد قبا من أهلينا" "بيوت حلملة أردين دينار آالف عشرة مببلغ التربع مت

 بعد. عن تعليمهم ملواةلة حممولة كمبيوتر
 مظلة حتت بعد عن للتعليم عمان شرق يف حمتاجة لطالب تزويدها و متنقلة كمبيوتر  أجهزة على اإلستحواة احلملة: ربيعة
 التنمية. رواد مع هلتعاون أهالينا" بيوت "محلة
 أردين دينار 10,000 اإلمجاص: املبلغ
 25/05/2020 االكتمال: اتريخ

 املشاركون: الشركاء
 احلملة. متويا شباب: فزعة فريق -
 التعليم. ألسباب اإلستخدام من للتأكد عهمم واملتابعة الطلبة على كمبيوتر  اجهزة توزيع التنمية: رواد مؤسسة -
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 فزعة شباب مبادرة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

 املالية القائمةايضاحات حول 

 

 
 األطفال قرية ،اإللكرتوين التعلم دعم محلة SOS، 23 2020 حزيران 

 ةكية تلفاز وشاشات انرتنت واشرتاكات رابعات حممولة، حواسيب تشما: واليت بعد عن للتعلم التكنولوجية متطلبات
  جائحة ظا يف بعد عن تعليمهم مواةلة من ليتمكنوا عمان، يف الشباب وبيوت األرفال قرية يف يعيشون الةين للشباب
 .كوروم
 مظلة حتت بعد عن للتعليم عمان شرق يف حمتاجة لطالب تزويدها و متنقلة كمبيوتر  أجهزة على اإلستحواة احلملة: ربيعة
 التنمية. رواد مع هلتعاون أهالينا" بيوت "محلة
 أردين دينار 10,000 اإلمجاص: املبلغ
 25/05/2020 االكتمال: اتريخ

 املشاركون: الشركاء
 احلملة. متويا شباب: فزعة فريق -
 . التعليم ألسباب اإلستخدام من للتأكد معهم واملتابعة الطلبة على كمبيوتر  اجهزة توزيع التنمية: رواد مؤسسة -

 
 

 2020 نحزيرا 12 ، املزارعني لري الطبيعة" حلماية العربية "اجملموعة مبادرة دعم 
 من مت الةي املشروع هةا لتنفية أردين دينار آالف عشرة بقيمة بتربع الطبيعة" حلماية "العربية لدعم املبادرة هة  توجيه مت

 اجلنوبية. األغوار يف املزارعني من جمموعة على ري شبكة 324 توزيع هخالل
 واالكتفاء الغةائي األمن متكني هبدف األردنية املزارع بع  يف الري أساليب يف إستدامة خلق إىل اجملهود هةا هدف
 . الكوروم أزمة نتيجة 2020 عام بداية يف حصا كما  الواردات نقص لتجنب كي  األردن يف الةايت
 اإلنتاج ملستوى ورفعا   للمزارعني دعما   اجلنوبية، األغوار يف املزارعني من جمموعة على ري شبكة 324 توزيع احلملة: ربيعة

 وهء نتيجة العاملي األقتصاد على الراهنة األزمة ظا يف األردن يف الغةائية السيادة متكني هو اهلدف األردن. يف الزراعي
   الكوروم.

 أردين دينار 10,000 اإلمجاص: املبلغ 
 16/06/2020 االكتمال: اتريخ

 املشاركون: الشركاء
 احلملة. متويا شباب: فزعة فريق -
  مزارعهم. يف الشبكات تركيب و على اإلستحواة و املستفيدين، املزارعني حتديد : الطبيعة حلماية العربية اجلمعية -

 
 2020 آب 4 للسرطان، احلسني ركزمل طبية أبجهزة تربُع 

 ملكافحة مكرسة األردن يف جمتمعية مؤسسة أكرب اةبح ان اىل االخرية، السنوات خالل تطور للسرران احلسني مركز
 املؤسسة ايرادات تراجع اىل املنطقة يف الراهنة االقتصادية و الصحية االزمة انعكست االخرية هالونة السرران. مرض

 التربعات قيمة بلغت املقتدرين. غري للمرضى والنفسي املادي لدعما فرص تقليا اىل ادى مما مالية، ازمة اىل وتعرضت
 ربية. ومعدات جهزةأك  قدمت دينار، لفأ وعشرون سبعة العينية
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 فزعة شباب مبادرة 
 (مبادرة شبابية لدعم اجملتمع األردين)

 املالية القائمةايضاحات حول 

 

 
   للمرضى. أسرّةو   Ultrasound جبهاز التربع احلملة: ربيعة

 أردين دينار 27,000 اإلمجاص: املبلغ 
 04/08/2020 االكتمال: اتريخ

 املشاركون: الشركاء
 احلملة. متويا شباب: فزعة فريق -
  واألدوات. األجهزة تركيب و على :اإلستحواة للسرران احلسني ومركز مؤسسة -

 
 

 2020 مصاريف ادارية وعمومية -5

 دينار أردين 

 476 مصاريف عموالت بنكية

 476 اجملموع
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