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برنامج الطالب
قصص نجاح

برنامج التكافل

الرئيس في سطور

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات
العنوان والعنوان المصرفي

تقرير اإلنجازات 2 | 2015 - 2010

تقرير اإلنجازات 3 | 2015 - 2010

من نحن :

مؤسسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان  ،تأسست عام
 2011لتضم تحت اطارها مبادرة صندوق الرئيس لمساعدة الطلبة في لبنان ومبادرة التكافل االسري ،
واللتان اطلقهما سيادة الرئيس محمود عباس عام  ، 2010نظرا لسوء االوضاع التي يعيشها الالجئ
الفلسطيني في مخيمات الشتات وخاصة في لبنان.
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رسالتنا :
تتمثل رسالتنا في المساهمة في تمكين وبناء قدرات
الفلسطينيين في مخيمات الشتات لمساعدتهم
على مواجهة الصعوبات والتحديات .

رؤيتنا :
تطمح المؤسسة للوصول إلى أكبر عدد ممكن
من الفلسطينيين في مختلف مخيمات الشتات،
وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجها ،وخلق
برامج جديدة تخدم الشرائح المختلفة في الشتات،
مع التركيز على المخيمات ،وبناء قواعد أساسية
لتحسين أوضاعهم المعيشية وتغييرها نحو األفضل،
والنهوض بهم لمواجهة التحديات المختلفة.
وتسعى المؤسسة إلى زيادة قاعدة الداعمين
والمتبرّعين في الفترة المقبلة ،وتوفير مصادر دخل
ثابتة لضمان استمرار المؤسسة في تحقيق غاياتها.
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مقتطفات
من أقوال
سيادة الرئيس
الالجئين
« إن شعبنا له وطن اسمه فلسطين ،يحمل تاريخ آبائه وأجداده ،وهو رغم مرور الزمن ال ينسى وطنه ،وال
شيء في هذه الدنيا يعدل الوطن ،ففلسطين وطننا الذي ال وطن لنا سواه».
«إن منظمة التحرير الفلسطينية متمسكة بالحقوق الوطنية الثابتة وغير القابله للتصرف لشعبنا الفلسطيني،
وال بد أن يعلم الجميع أن شعبنا وأهلنا في المخيمات يرفضون اليوم  ،كما رفضوا باألمس البعيد والقريب
التوطين بكافة أشكاله».
« إن من اقتلعوا من بيوتهم الدافئة وأراضيهم الطيبة وبالدهم الجميلة خالل النكبة قبل  66عاما وقذف
بهم الى جحيم المنافي واللجوء  ،ويجري قذفهم في متاهات هجرات جديدة ،أو الى سفن الموت في
بحار العالم ،بين حين واخر هم من يحتاجون الى ضمانات بأن ال يشردوا مرة أخرى  ،وأن ال يقضوا حياتهم
في انتظار الغزاة في حربهم الجديدة.أما آن لهذا التيه أن يصل الى محطته األخيرة».
« أيتها االخوات واألخوة في كل مدينة وقرية ومخيم في الوطن والشتات  ،إن عقارب الساعة لن تعود أبدا
الى الوراء ،ولن تذهب دماء االالف من شهدائنا هدرا  ،وال عذابات االالف من أسرانا البواسل ،فاالحتالل الى
زوال ،والحرية قادمة بكل معانيها وأبعادها  ،وستقوم دولة فلسطين المستقلة  ،وسيأتي غد لن يبقى فيه
الجئ فلسطيني واحد يعاني في منافي التشرد ،وال أسير واحد في زنازين المحتل».
« ان أبناء المخيمات يشكلون الدرع الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني».
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« ان الالجئين الفلسطينيين ضيوف في لبنان ولن يتدخلوا في شؤونه الداخلية ،والوجود الفلسطيني في
لبنان مؤقت الى حين عودتهم الى ديارهم ،وأنه ليس فينا من يؤمن بالتوطين اطالقا».
« إن القرار ( )194الذي مات ستون عاما  ...أحييناه ووضعناه في المبادرة العربية للسالم ونحن من أصر عليه
ليكون المرجعية  ...والمرجعية غيره ».

الشباب
« كلنا سنكون مسؤولين عنكم الى أن تصلوا الى مصاف الشباب عند ذلك ستكونون مسؤولين عنا
فنحن نعد هذا الجيل من أجل أن يحمل الراية والمسؤولية واألمانه لتستمر المسيرة للوصول الى الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس» .
« مصادفة رائعة أن نلتقي االن مع برلمان الشباب ونذهب بعد قليل لنلتقي بالمجلس المركزي ،وهذا إن دل
على شيء فإنما يدل على تكامل األجيال وتالحمها من أجل خدمة الوطن والقضية  ،وال نتحدث هنا عن
تصارع األجيال وإنما نتكلم عن تكامل هذه األجيال».
« نحن نولي االهتمام البالغ للشباب ،الن من ال ينظر الى المستقبل والى هذا الجيل لن يكن له مستقبال
اطالقا ،ومن ال يهتم بجيل الشباب وبتثقيفهم وتعليمهم لن يكن له مستقبل اطالقا».
« نريد من هذا الجيل أن يتقدم ونفتح أمامه كل االفاق وكل المجاالت من أجل أن نسلمه الراية لنصل الى
االستقالل والى دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».
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كلمة رئيس مجلس
اإلدارة
السيدات والسادة،
في البداية اسمحوا لي باسمي واسم أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي األول الذي
تصدره المؤسسة منذ بداية نشاطاتها ،والذي يسلط الضوء على البيانات المالية للمؤسسة للعام  ،2015إضافة
إلى مسيرتها وإنجازاتها منذ العام  ،2010التي تركت بصمة إيجابية على حياة أهلنا الفلسطينيين في مخيمات
اللجوء في لبنان بشكل عام  ،وحياة أبنائنا الطلبة والعائالت المحتاجة ،بشكل خاص.
تتضاعف مشكلة أهلنا الالجئين وتزداد صعوبة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة ،ومما ال شك فيه ان
سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية ،وذلك على
ملحة للعمل على عدة اصعدة ومستويات،
هنالك حاجة
ّ
ً
اعتبار أنهم جزء ال يتجزأ من شعبنا الفلسطيني ،حتى لو أبعدتهم خيم اللجوء عن أرضهم ووطنهم.
لذلك ومن منطلق الحاجة وفهم الظروف السائدة ونظرًا لخصوصية وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان،
وما يعانيه الالجئون الفلسطينيون هناك من ظروف معيشية واجتماعية صعبة جراء منعهم من العمل في
عدد كبير من المهن ،وغيرها من الصعوبات والتحديات التي يواجهونها ،أطلق سيادة الرئيس محمود عبّاس
في العام  2010-في محاولةٍ للتخفيف عنهم وتحسين أوضاعهم -مبادرة صندوق الرئيس لمساعدة الطلبة
ومبادرة التكافل األسري ،اللتين أصبحتا مطلع العام  2013جزءًا من برامج مؤسسة محمود عبّاس ،التي قام
بإنشائها رفاق الرئيس وأصدقاؤه ومحبوه لمأسسة هاتين المبادرتين وصون اإلرث الكبير المنبثق عن مسيرة
العطاء واإلنجازات والنجاح ،والبناء عليها مستقب ً
ال ،وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا.
وإذا كان التركيز منصبًا حاليًا على المخيمات الفلسطينية في لبنان لخصوصية وضعها ،فهذا ال يعني إغفال
ً
ً
كافة خالل األعوام المقبلة.
جاهدة للوصول إلى فلسطينيّي الشتات
المؤسسة هدفها العام ،ولذلك تسعى
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وفي هذا المقام ،أشكر سيادة الرئيس محمود عباس الذي وضع الحجر األساس لهذه المبادرات الرائدة ،التي
من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع الفلسطينيين وتمكينهم وتعزيز صمودهم ،كما أشكر السادة
المؤسسين -أصحاب الفكرة الرائعة  -الذين نعاهدهم على مواصلة إنجاز هذا العمل العظيم وتحقيق أهدافه
النبيلة ،والبناء عليه لما فيه خير أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم.
كما أتقدم بالشكر والعرفان واالمتنان من المتبرّ عين والداعمين الذين ساهموا في إنجاح المؤسسة وتحقيق
وأخص بالذكر القطاع الخاص الفلسطيني الذي لم يتوانى على مدار األعوام السابقة في
العديد من أهدافها،
ّ
تقديم الدعم المطلوب.
وال يسعني في هذا المقام إال أن أشكر األسرى البواسل في سجون االحتالل ،الذين كانوا أول من تبرع لصالح
برنامج الطالب الذي ترعاه المؤسسة براتب شهر من مخصصاتهم ،والشكر والتقدير موصوالن ،أيضًا ،إلى الجنود
ً
لحظة في وضع كل ما يملكون لدعم أبناء شعبنا في مخيمات
المجهولين أفرادا ومؤسسات الذين لم يترددوا
الشتات وتعليمهم.

وفي الختام ،أشكر باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة
َّ
كل من ساهم في تمكين المؤسسة
واإلدارة التنفيذية
من تحقيق أهدافها النبيلة ،كما أشكرهم جميعا على
جهودهم وإخالصهم وتفانيهم في العمل وحرصهم
على إنجاز األهداف التي وضعتها المؤسسة.

د .محمد مصطفى
رئيس مجلس اإلدارة

السيدات والسادة،
اتخذت المؤسسة منذ بدء نشاطها مبدأ الشفافية نهجًا لها ،فقامت بتحويل المساعدات الطالبية إلى حساب
ً
مباشرة ،وفتحت المؤسسة في العام  2015حسابات بنكية لمعظم األسر المستفيدة من
الجامعات والمعاهد
المساعدات االجتماعية والتي يزيد عددها عن  750أسرة في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في
لبنان ،وذلك على الرغم من صعوبة االجراءات هناك ،إذ تتلقى هذه ُ
ً
مباشرة عبر هذه الحسابات.
األسر المساعدات
كما أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تقييم ادائها وتطوير اليات عملها من أجل ضمان االستخدام االمثل
للتبرعات من اجل المحافظة على استمرارية المؤسسة .
وكذلك تخضع سنويا كافة حسابات المؤسسة للتدقيق المالي واالداري من قبل مؤسسات دولية يشهد لها
بالخبرة والسمعة الطيبة  ،وتقوم المؤسسة منذ أنشاءها بنشر تقارير مدققي الحسابات بشكل دوري على
موقعها االلكتروني.
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كلمة القائم بأعمال
الرئيس التنفيذي
السيدات والسادة،
ً
فخورة بما
مضت ست سنوات من العمل الدؤوب لتحقيق غايات المؤسسة ،وها هي المؤسسة تسير قدمًا
تقدمه من مساعدات ألكثر من  2000طالب وطالبة وأكثر من ُ 1000أسرة محتاجة ،وها هي تضع أكثر من 700
خريج على أولى درجات النجاح بتتويج سنوات دراستهم بشهادة جامعية.
ً
ً
وقد ّ
مفصلية في عمل المؤسسة ،فقد كان هذا العام تتويجًا للجهود المبذولة خالل
نقطة
شكل العام 2013
األعوام السابقة ،وحمل في طياته الكثير من التغيرات اإليجابية التي كانت نتاج مسيرة المؤسسة عبر السنوات
الماضية.
سجلت خالله المؤسسة رسميًا في لبنان كجمعية أجنبية ،وأصبحت ( )MAFعالمة تجارية خاصة بالمؤسسة
فقد ُ
ُ
لدى وزارة االقتصاد ،وأطلق الموقع االلكتروني للمؤسسة وصفحتها على مواقع التواصل االجتماعي ،كما صدرت
المطبوعات والنشرات التعريفية بالمؤسسة ونشاطاتها  ،باالضافة الى ذلك  ،قامت المؤسسة بفتح مقر فرعي
مستقل خاص بها في لبنان.
وقد نظمت المؤسسة خالل العام  2015حف ً
ال بعنوان «بين هنا وهناك كلنا فلسطينيون» لتكريم المتبرعين
السابقين للمؤسسة بحضور فخامة الرئيس محمود عباس ،واستضافت أثناء هذا الحدث أربعة من الخريجين
الذين استفادوا من منح المؤسسة ،وتمكنت المؤسسة خالل الحفل من تجديد الدعم ألبنائنا الطلبة ،بالرغم من
الظروف الصعبة التي نعاني منها.
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وتعمل المؤسسة على التواصل مع المؤسسات األخرى الشبيهة في محاولةٍ لدمج طالبها أكثر في المجتمع
وتوسيع آفاقهم وفتح الفرص أمامهم ،وكانت إحدى التجارب هذا العام مع مؤسسة هاني القدومي من
خالل مشاركة طالبتين مستفيد َتين من البرنامج في المخيم الصيفي «فكرة لبكرا»؛ الذي نفذته مؤسسة هاني
القدومي في األردن.

السيدات والسادة،
تنظر المؤسسة اليوم إلى المستقبل ،وهي تسعى إلى تطوير برامجها لضمان استمرارية خدمة أبناء شعبنا في
أماكن وجوده كافة ،وتمكينهم اقتصاديًا للوقوف في وجه التحديات والصعوبات.
كما أن المؤسسة ومع بداية العام  2016تسعى إلى تصميم برنامج خاص لتقديم نحو  150منحة للطالب
الفلسطينيين النازحين من سورية ،تماشيًا مع رؤية فخامة السيد الرئيس محمود عباس كما تسعى الى اشراك
طالبها في االعمال التطوعية باالضافة الى توجيه طالبها الى التعليم المهني و التخصصات التي من الممكن
أن تشكل لهم فرصة اكبر لاللتحاق بسوق العمل ،باالضافة الى خلق نادي للخريجيين وبرامج لتمكين الشباب.
وفي الختام ،أشكر مجلس اإلدارة على توجيهاته الحكيمة في رسم سياسة المؤسسة واإلشراف على تنفيذها،
أتقدم بالشكر من اإلدارة التنفيذية في مختلف مواقعها على الجهود المبذولة في السعي دون كلل
كما
ّ
لخدمة أهلنا في الشتات.

جمال حداد
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
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برنامج الطالب
تتمثل رؤية البرنامج في اعتبار أن الحق في التعليم هو حق أساسي من حقوق االنسان  ،وال يجب أن يشكل الفقر عائقا أمام توفير هذا الحق ويتركز هدف البرنامج في السعي
وبكل مسؤولية وطنية وانسانية الى تمكين الطلبة الفلسطينيين في لبنان من االلتحاق بالجامعات والمعاهد الستكمال تعليمهم العلمي والمهني.
ً
وقد بدأ برنامج الطالب نشاطه منذ العام  2010بتقديم منح للطالب بنسب تتراوح بين  % 70-30وفق معايير وأوزان معتمدة من قبل المؤسسة  ،إذ يتم تحويل المنح مباشرة إلى
ً
مرفقة بكشوف تبيّن أسماء الطلبة المستفيدين والنسبة المقرّ ة لكل طالب.
حسابات الجامعات

أهداف البرنامج:
1.1تقديم الدعم المالي للطلبة الجامعيين والمتفوقين والمحتاجين إلتاحة الفرصة أمامهم الستكمال تحصيلهم الجامعي.
2.2المساهمة في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.
3.3المساهمة في تحسين البيئة التعليمية ُ
لألسر الفلسطينية.
المجتمعين الفلسطيني والعربي.
4.4توجيه الطلبة إلى التخصصات التعليمية التي تساهم في بناء الدولة وخدمة
َ
5.5تعزيز االنتماء والوعي الوطن َّييْن للطلبة الفلسطينيين في لبنان.

إنجازات البرنامج:
•استفاد من البرنامج حتى نهاية الفصل األول من العام الدراسي  2016/2015نحو  2000طالب وطالبة موزعين على  23جامعة ،و  90طالبًا وطالبة ملتحقين بالتعليم المهني.
مجاالت ليست لها عالقة
•يُقارب عدد الخرّ يجين الذين استفادوا من منح المؤسسة حتى اآلن  700خرّ يج ،منهم من يعمل في مجال دراسته وتخصصه ،ومنهم من يعمل في
ٍ
بتخصصاتهم ،فيما لم يحالف الحظ بعد عددًا من الخريجين.
•يزيد مجموع ما تم تحويله من مساعدات تعليمية للجامعات على  16مليون دوالر أميركي.
•شاركت طالبتين من طلبنا بالمخيم الصيفي الذي أقامته مؤسسة هاني القدومي في االردن.
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•تم استضافة أربعة من طالبنا للمشاركة في حفل تكريم المتبرعين السابقين الذي اقامته المؤسسة
. 2015 في فلسطين عام

: توجهات وسياسات
•تعمل المؤسسة على توجيه الطالب للتعليم المهني من خالل زيادة نقاط إضافية للطالب الذين
.يتوجهون لهذا النوع من التعليم
 جامعة من ابرز الجامعات في لبنان لتقديم المساعدات من خاللها14  اعتمدت المؤسسة2015 •في عام
. للطالب
•تسعى المؤسسة لدمج طالبها في االعمال التطوعية التي من شأنها ان تفيد المجتمع الفلسطيني في
. كافة أطيافه
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الطالبة ديانا خليل:
تعجز كلمات الدنيا عن وصف مدى شكرنا لمؤسسة محمود عباس ،نحن أبناء هذه المؤسسة الذين ترعرعوا في كنفها وشبّوا تحت رعايتها حتى وصلنا إلى ما
وصلنا إليه ،فهي من احتضنتنا منذ بداية تعليمنا الجامعي حتى أكملنا دراستنا وأصبحنا أفرادًا منتجين وفاعلين وقادرين.
حوّ لتنا المؤسسة من أفراد تائهين في صعاب الحياة وصعوبات التحصيل العلمي الجامعي إلى جامعيين وأصحاب اختصاصات متنوعة دون تمييز بين طالب وآخر،
وكان يكفينا للحصول على دعم المؤسسة أن نكون فلسطينيين ،فلسطينيين وحسب.
حد ،بل تهتم ببناء قدراتنا وتمكيننا في المجتمع وتوسيع آفاقنا والتقريب بين الفلسطينيين من كل مكان ،وكانت فكرة الدعوة
ال تتوقف رعاية المؤسسة لنا عند ّ
ً
إلى مخيم «سباق األفكار -فكرة لبكرا» مثاال على األهداف النبيلة للمؤسسة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
أشتم رائحة بلدي ،وذلك بلقائي أوالد بلدي الذين أقل ما يقال عنهم إنهم «بيرفعوا الراس».
عالوة على ذلك ،فإني مدينة للمؤسسة ،إذ سمحت لي أن
ّ
وختامًا ،ال يسعني إال أن أعرب عن امتناني لكل الدعم الذي قدمته لنا المؤسسة ،وفخري بها ،وأعدها أن تفخر بي ،وأن أثابر على ُخطاها وأهدافها التي تسعى
ُقي أبناء شعبنا.
إلى ر ّ

الطالبة آية أيوب :
أشكر مؤسسة محمود عباس على مساعدتها الكريمة لي  ،فلهذه المؤسسة فضل كبير في متابعة دراستي الجامعية على مدار ثالث سنوات  ،فضال عن
جهودها المتواصلة التمكن من الحصول على وظيفة في مجال تخصصي .
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الطالبة رنا يوسف :
ُ
كنت دائمًا احرص على اختيار ما قد يساعد وطني و ابنائه .كانت
بدأت مسيرتي الدراسية بأختياري الهندسة الطبية كأختصاص في الجامعة .اخترت هذا االختصاص الني
المشكلة بالتكاليف المالية التي ترافق هذا االختصاص .لكن بعد سماعي بصندوق الرئيس محمود عباس قمت بأنتسابي لدراسة هذا االختصاص .المفاجئة كانت ان هذه
المؤسسة كانت تساعد جميع الطالب الفلسطينيون .و ما ساعدني اكثر على النجاح و المثابرة هو أن المساعدة كانت تزيد كلما زاد معدلي الفصلي و مع هذا الدعم
قمت بأنجاز مشروع التخرج «  »The Myoelectric arm with slipping sensorالذي ُ
ُ
نلت عليه الجائزة الثانية في االنجازات الصناعية على صعيد جميع الجامعات في لبنان.
وبعدها جائتني تلك المكالمة ليخبروني بأنني سأكون من المحظوظين الذين سيقومون بزيارة فلسطين للمشاركة في حفل تكريم المتبرعين السابقين للمؤسسة .
واجهنا بعض الصعوبات للوصول الى فلسطين ،لكنا نسيناها جميعها عند دخولنا ارض الوطن و عند لقائنا بشعبنا.
قابلت سيادة الرئيس محمود عباس و تحدثت امامه و امام كبار رجال االعمال عن أهمية دعمهم و مساعدتهم لي لتحقيق حلمي.
اما االن و الفضل لهم و لكل من ساهم في انجاح و دعم مؤسسة محمود عباس ،لم يتبقى لي سوى شهرين ألخذ إجازة الماجستير في الهندسة الطبية و حليًا اعمل
ّ
كرئيسة قسم االدوات الطبية بشركة في لبنان .و اعمل جاهدة لتحقيق حلمي بدراسة الدكتورا و مساعدة شعبي بالتعلم كما ساعدني غيري.
ُ
مأساته دائما تشجعني ،الفراد و رجال االعمال الداعمة للمؤسسة وكل من
اخيرًا اود ان اشكر كل من ساهمة في وصولي الى ما انا عليه بدأً من عائلتي  ،لوطني الذي
ساهم بمساعدتي بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،و اتمنى مواصلة العمل لهذا الهدف و تطويره.
و شكري االول و االخير لسيادة الرئيس محمود عباس الذي لوال جهوده لما اصبحنا على ما نحن عليه.
وج َد ليتحقق ..فسالحنا علمنا.
و كلمتي االخيرة لكل طالب فلسطيني ،احلم و اطمح و اعمل جاهدًا لتحقيق حلمك ..فالحلم ِ

اسمي محمد أحمد مكيه ،الجئ فلسطيني أعيش في لبنان .عمري  23سنة.
بدعم كبير ومشكور من مؤسسة محمود عباس لمدة  4سنوات ،اتيحت لي الفرصة ان اتابع دراستي في جامعة بيروت العربية ،حيث حصلت اجازة في ادارة االعمال
بتقدير جيد جدا.
دراستي في الجامعة اتحت لي العديد من الفرص للمشاركة في تجارب جديدة والتطوع في العديد من األعمال .
كما أتحت لي المؤسسة بعد تخرجي فرصة العمل كمتطوع في أحد مراكزها الستقبال الطلبات وخدمة طالب اخرين سيستفيدون من منحها  ،كما أنني أعتقد أن هذا
العمل التطوعي هو واجب علي  .الدعم الذي تلتقيه من مؤسسة محمود عباس هو السبب فيما عليه انا االن  ،حيث توظفت في األونروا في قسم المالية في المكتب
الرئيسي في لبنان.
جزيل الشكر واالمتنان لجميع أعضاء مؤسسة محمود عباس لجهودهم الكبيرة لتوفير الدعم واالهتمام بالطلبة الفلسطينيين في لبنان ،ومنحهم الفرصة لمواصلة
تعليمهم الجامعي والتدريب المهني لتسنح لهم الفرص لينالوا المناصب المرموقة في سوق العمل اينما وجدوا .
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برنامج
التكافل ُ
األسري
يسعى البرنامج إلى تقديم الدعم المالي ُ
لألسر الفلسطينية المحتاجة ،بشكل عام ،وفي مخيمات الشتات في
لبنان ،بشكل خاص ،وذلك من خالل جمع التبرعات من بعض ُ
األسر الفلسطينية الميسورة في الوطن والشتات
وبعض األفراد والمؤسسات ،وتشبيكهم مع العائالت المحتاجة.

إنجازات البرنامج:
•هناك  674عائلة مستفيدة من برنامج التكافل حتى اآلن ،ويتم تحويل  50دوالرًا لكل عائلة كلما استطاعت
المؤسسة تجميع قيمة الدفعة كاملة.
•فتحت المؤسسة بالتعاون مع البنك الوطني األول حسابات بنكية لـ  700عائلة ،ويجري العمل على استكمال
فتح الحسابات لباقي العائالت ،وتقوم المؤسسة بتحويل المساعدة إلى الحساب البنكي الخاص بالمستفيد
مباشرة.
• كلفت المؤسسة فريق عمل للتدقيق في وصول المبالغ إلى العائالت المستفيدة من برنامج التكافل ،وفي
المجمل كانت نتائج التدقيق إيجابية من حيث استالم العائالت مبالغ الدفعات السابقة.
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19

نصار للحجر والرخام المحترمون
السادة شركة ّ

52

السادة البنك الوطني المحترمون

20

السادة شركة صفد المحترمون

53

السادة الشركة األردنية عقرون إخوان المحترمون

21

السادة فرقة العاشقين المحترمون

54

السادة اللجنة االجتماعية -العين المحترمون

22

مدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

55

السادة بنك االتحاد المحترمون

23

السادة شركة ائتالف للصلب والحديد المحترمون

56

السادة بنك األردن المحترمون

24

السادة األمن الوقائي المحترمون

57

السادة بنك االستثمار الفلسطيني المحترمون

25

السادة التجمع الوطني ُألسر الشهداء المحترمون

58

السادة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل المحترمون

26

السادة شركة المشروبات الوطنية  -كوكا كوال المحترمون

59

عمان المحترمون
السادة بنك القاهرة ّ

27

السادة اللجنة االجتماعية -شركة الوطنية موبايل المحترمون

60

السادة بنك القدس المحترمون

28

السادة شركة كهرباء القدس المحترمون

61

السيد محمد راتب صالح غنيم المحترم

29

السادة شركة الصناعات الورقية المحترمون

62

الدكتور عدنان مجالي المحترم

30

السادة البنك التجاري الفلسطيني المحترمون

63

السيد عقاب حواري المحترم

31

1

جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل

السادة موظفو صندوق االستثمار المحترمون

64

السيد فاروق الشامي المحترم

32

2

السادة اتحاد المقاولون العرب المحترمون

السادة جامعة القدس المفتوحة المحترمون

65

السيد طارق النتشة المحترم

33

3

السادة شركة بيتي لالستثمار العقاري المحترمون

السادة بلدية الخليل المحترمون

66

ورثة السيدة إيزابيل روداس جاالفات المحترمون

34

4

السادة صندوق االستثمار الفلسطيني المحترمون

السادة شركة طالل أبو غزالة المحترمون

67

السيد بدوي المصري المحترم

35

5

الحكومة الفلسطينية

السادة البنك اإلسالمي العربي المحترمون

68

السيد رائد زيدان المحترم

36

6

السادة موظفو القطاع العام المحترمون -تبرع يوم عمل

السادة شركة القدس للمستحضرات الطبية المحترمون

69

السيد أحمد حلمي عرموش المحترم

37

7

السادة الصندوق القومي الفلسطيني المحترمون

السادة شركة الشرق األدنى للتجارة والصناعة المحترمون

70

السيد رشيد مسعود المحترم

38

8

السادة البنك اإلسالمي للتنمية المحترمون

السادة بورصة فلسطين المحترمون

71

السيد سمير محمد إبراهيم أبو حوسة المحترم

39

9

السادة صندوق األقصى /إدارة البنك اإلسالمي المحترمون

السادة شركة التأمين الوطنية المحترمون

72

السيد أديب البكري المحترم

40

10

السادة صندوق أوفيد للتنمية المحترمون

السادة شركة التكافل الفلسطينية للتأمين المحترمون

73

المهندس يحيى العطار المحترم

41

11

السادة مجموعة االتصاالت الفلسطينية المحترمون

السادة شركة العسيلي المحترمون

74

السيد وديع حمد اهلل محمود سعادة المحترم

42

12

السادة جمعية البنوك الفلسطينية المحترمون

السادة شركة المطاحن الذهبية المحترمون

75

السيد راغب الحاج المحترم

43

13

السادة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار -باديكو

السادة شركة بي سيل لالتصاالت المحترمون

76

السيد سالم أبو خيزران المحترم

44

المحترمون

السادة شركة بيرزيت لألدوية المحترمون

77

السيد يحيى العطار المحترم

14

45

السادة شركة الكهرباء الفلسطينية المحترمون

السادة البنك األردني الكويتي المحترمون

78

المهندس أنور العطار المحترم

15

46

السادة ديوان الرئاسة المحترمون

السادة البنك اإلسالمي العربي المحترمون

79

السادة شركة سند للصناعات االنشائية المحترمين

16

47

السادة مؤسسة منيب رشيد المصري المحترمون

السادة البنك اإلسالمي الفلسطيني المحترمون

80

السادة شركة اوتوزوون المحترمين

17

48

السادة المخابرات العامة المحترمون

السادة البنك األهلي األردني المحترمون

81

السادة شركة مجموعة عمار العقارية المحترمين

18

49

السادة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار المحدودة

السادة البنك التجاري األردني المحترمون

82

السادة شركة الوطنية موبايل المحترمين

50

السادة بنك فلسطين المحترمون

83

السادة مجموعة سنقرط العالمية المحترمين

51

السادة البنك العربي المحترمون

84

السادة شركة مصانع الزيوت النباتية المحترمين

أبرز المتبرعون
تشمل قائمة المتبرّ عين أكثر من  200متبرّ ع ما بين
مؤسسات وأفراد ،وكانت المساهمة األكبر من القطاع
الخاص الفلسطيني ،والجدول اآلتي يوضح أبرز المتبرّ عين
للمؤسسة:

(أبيك) المحترمون
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عن التسمية
شكلت مسيرة وسيرة الرئيس محمود عباس ،إرثا مميزًا وقيمًا جمع بين النضال الوطني بأبعاده السياسية والثقافية واالجتماعية والتربوية وشخصية القائد المتمتع بالصدق
وآالم ،فإنها كانت عظيمة بالعطاء واالنجازات والنجاح ،وعليها ومنها يمكن البناء للمستقبل.
صعاب
والنزاهة والمعرفة والحكمة والحنكة .وعلى قدر ما تخلل هذه المسيرة من
ٍ
ٍ
وبناء على ما تقدم تنادى رفاق وأصدقاء ومحبو السيد محمود عباس فيما بينهم لتأسيس وبناء مؤسسة تعمل على صون هذا اإلرث الكبير،والذي من خالله يمكن للمجتمع
ً
ً
مهتم ،االستفادة من مختلف جوانب هذه المسيرة الزاخرة بالتضحية واألصالة واالنتماء والعطاء ،والغنية بالمفاهيم اإلنسانية والسياسية
كافة ،ولكل
الفلسطيني بأطيافه
ٍ
واالجتماعية والتربوية ،وتكريما له تم تسمية المؤسسة باسمه تخليدا لعطاءه الكبير.

محمود عباس في سطور
•ولد سيادة الرئيس محمود عباس في العام  1935في مدينة صفد شمال فلسطين.
•حصل على إجازة القانون من جامعة دمشق عام  ،1958وعلى شهادة الدكتوراه في موسكو العام .1982
•في منتصف الخمسينات أسس مع مجموعة من زمالئه تنظيمًا وطنيًا سريًا ،تشكلت على إثره حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ،وكانت االنطالقة في العام .1965
•قام الرئيس محمود عباس بتأليف العديد من الكتب أهمها« :الصهيونية بداية ونهاية»« ،قنطرة الشر»« ،الوجه اآلخر»« ،سقوط حكومة نتنياهو»« ،االستقطاب العرقي والديني
في إسرائيل»« ،طريق أوسلو» ،إضافة الى العديد من الدراسات الهامة.
•تق ّلد الرئيس محمود عباس العديد من المناصب أهمها ترأسه لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»  ،وانتخابه رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام .2004
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أعضاء
مجلس اإلدارة

1

د .محمد مصطفى

رئيس مجلس اإلدارة

2

د .جواد ناجي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

3

السيد عزام الشوا

أمين الصندوق

4

السيدة انتصار أبو عمارة

عضو

5

السيد طارق عبّاس

عضو

6

السيد نصار نصار

عضو

7

السيد طارق العقاد

عضو

8

السيد محمد أبو رمضان

عضو

9

السيدة دينا المصري

عضو

10

السيد إبراهيم برهم

عضو

11

السيد عمار العكر

عضو

12

الدكتور مروان عورتاني

عضو

13

السيد هاشم الشوا

عضو

السيد كريم شحادة

المستشار القانوني للمؤسسة

السادة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية

المدقق الخارجي للمؤسسة

القوائم المالية الموحدة:

رقم الحساب236666 :
البنك :بنك فلسطين المحدود
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القوائم المالية
الموحدة

جمعية مؤسسة محمود عباس
القدس  -فلسطين
تقرير مدقق الحسابات المستقل
والقوائم المالية للسنة المنتهية
في  31كانون األول 2015
الفهرس
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جمعية مؤسسة محمود عباس
القدس  -فلسطين
الفهرس
صفحة
•تقرير مدقق الحسابات

26

•قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول - 2015
قائمة أ

27

•قائمة اإليرادات والمصروفات والوفر المحتفظ به للسنة
المنهية في  31كانون األول  - 2015قائمة ب

28

•قائمة التدفقات النقدية للسنة المنهية في  31كانون
األول  - 2015قائمة ج

29

•إيضاحات حوال القوائم المالية

30
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جمعية مؤسسة محمود عباس
القدس  -فلسطين
قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2015

قائمة أ
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جمعية مؤسسة محمود عباس
القدس  -فلسطين
قائمة اإليرادات والمصروفات والوفر المحتفظ به

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
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قائمة ب

جمعية مؤسسة محمود عباس
القدس  -فلسطين
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015

قائمة ج
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جمعية مؤسسة محمود عباس
القدس  -فلسطين
إيضاحات حوال القوائم المالية

.1

الشكل القانوني والنشاط:

تأسست جمعية مؤسسة محمود عباس بمبادرة من مجموعة من قادة الفكر السياسي واألكاديمي والشخصيات االعتبارية الفلسطينية ،وتم تسجيلها لدى الجهات الفلسطينية
المختصة .وستتولى المؤسسة االهتمام بالقضايا ذات األبعاد اإلنسانية واالجتماعية ،والمساهمة في تنمية و تطوير القضايا المتعلقة بالبحث والمعرفة واإلبداع.
صدر مرسوم رئاسي بإنشاء جمعية مؤسسة محمود عباس وقد الغي هذا المرسوم كل من المرسوم رقم  7بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة
الفلسطينيين في لبنان الصادر بتاريخ  22/8/2010ومرسوم رقم  8بشأن إنشاء الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل األسري الصادر بتاريخ  14/10/2010بحيث تؤول ممتلكات كل
من الهيئة والصندوق إلى جمعية مؤسسة محمود عباس التي تقوم بنفس أهداف وغايات الهيئة والصندوق .وقد سجلت جمعية مؤسسة محمود عباس كجمعية خيرية لدى
وزارة الداخلية تحت رقم . QR-1340-SD

وتهدف المؤسسة إلى:
أ .المساهمة في معالجة قضايا ذات طابع اجتماعي وإنساني و تربوي في أوساط الشعب الفلسطيني داخل الوطن و في الشتات.
ب .االهتمام بقضايا المرأة والشباب ،والعمل على تنمية وتطوير القدرات لديهم وتمكينهم من أخذ الدور الذي يليق بهم.
ج .المساهمة في تنمية وتطوير مؤسسات البحث العلمي المتعلق بالشؤون الفلسطينية وبناء جسور الحوار والتواصل الفكري وتوفير المعرفة العامة
ونشرها ،من خالل تهيئة البيئة المالئمة لتفاعل المفكرين والعلماء والمثقفين والمتبرعين الفلسطينيين من أصحاب المشاريع الفكرية والعلمية،
ومساعدتهم في ترجمة مشاريعهم وأفكارهم.
د .المساهمة في توفير فرص التعليم ألبناء الشعب الفلسطيني من داخل الوطن وخارجه لتمكنهم من مواصلة التعليم الجامعي والعالي عبر ما
ستقدمه من منح دراسية للمحتاجين بشكل أساسي ،إضافة إلى ما يمكن أن تقدمه من مساعدات أخرى وبأشكال مختلفة للفئات األخرى من الطلبة.
هـ .المساهمة في ربط فلسطيني الشتات مع فلسطين في مجاالت عمل الجمعية.
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية للجمعية للسنة المنتهية في  31كانون األول  2015من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  15نيسان .2016
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.2
أ.

السياسات المحاسبية الهامة:
أساس إعداد القوائم المالية:

تم إعداد القوائم المالية تبعا ألساس االستحقاق ووفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يتم اإلشارة إليه خالف ذلك – إن وجد.

ب.

اإليرادات والتبرعات:

تمثل اإليرادات قيمة التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والمخصصات التي تحصل عليها المؤسسة خالل السنة المالية من جهات مختلفة ويتم قيد هذه التبرعات والمساعدات
عند حدوثها تبعًا ألساس االستحقاق.

ج.

المساعدات التعليمية:

تقوم الجمعية بتقديم المساعدات المالية للطلبة الفلسطينيين في لبنان.

د.

تحويل األموال للمؤسسات التعليمية:

أ .تحول المبالغ للطلبة المستفيدين من خالل مؤسساتهم التعليمية مباشرة  ،ويمكن أن تصرف مباشرة للطالب في الحاالت التي يتم اعتمادها من قبل المجلس.
ب .تحول المبالغ اإلجمالية إلى المؤسسات التعليمية في كل فصل دراسي بعد استالم كشوفات العالمات وساعات التسجيل من الجامعات وتدقيقها.

هـ.

المساعدات االجتماعية:

التكافل مع األسر الفقيرة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

و.

المصاريف:

يتم قيد المصاريف تبعا ألساس االستحقاق.
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ز.

استهالك الموجودات الثابتة:

يتم استهالك الموجودات الثابتة بطريقة القسط الثابت وبنسب كافية الستهالك هذه الموجودات خالل عمرها اإلنتاجي المقدر وذلك حسب النسب التالية:
%25-7
		
 األثـاث%25-10
 أجهزة%10
 -تأسيس مقر جديد

ح.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة وذلك حسب
قوانين العمل السارية في الضفة الغربية.

ط.

ترجمة العمالت األجنبية:

يتم تسجيل القوائم المالية بالسجالت المحاسبية بالدوالر األمريكي ،ويتم تحويل العمليـات المالية بالعمالت األخرى حسب سعر الصرف السائد وقت حدوث العملية ،وفي نهاية
السنة المالية يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخـرى إلى الدوالر األمريكي حسب أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة ،ويتم قيد الفروقات
الناتجة عن تحويل العمالت األخرى ضمن نتائج السنة في قائمة األنشطة والتغير في صافي األصول.

ي.

النقد والنقد المعادل:
•تم إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة.
•يشمل النقد والنقد المعادل على النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والشيكات البنكية قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر.
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العنوان:
المقر الرئيسي :
فلسطين– رام اهلل– الماصيون– باديكو هاوس – الطابق الثامن
هاتف+97022957700 :
فاكس+97022957709 :
المكتب الفرعي :
لبنان  -بيروت  -الجناح  -شارع الشهيد محمد فقيه  -بناية الكورنيش -طابق ثاني.
هاتف +9611843704 :
فاكس +9611843706 :
WWW.MAF.PS
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العنوان المصرفي :
اسم المستفيد  :مؤسسة محمود عباس
رقم حساب 236666 :
البنك  :فلسطين المحدود
الفرع  :رام اهلل
IBAN: PS62PALS045802366660013001000

