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  رســالفه

  

  بيان  الصفحة  

 ـــ  1  مدقق المستقلالتقرير 

  )أ(  3  2013ر  ديسمب31بيان المركز المالي كما في 

  )ب(  4  2013  ديسمبر31 للسنة المنتهية في األنشطةبيان 

  )ج(  5  2013ر  ديسمب31بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 

  )د(  6  2013 ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 ـــ  15-7  إيضاحات حول البيانات المالية
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 مدقق المستقلالتقرير 
  

  المحترمين      الجمعية العموميةأعضاء  /السادة 

         لحماية المرأة والطفل ةعايشجمعية 

   فلسطين-غزة 

والمكونة من بيان المركز المالي   لحماية المرأة والطفلةجمعية عايشل المرفقة البيانات المالية قمنا بتدقيقد لق

التدفقات النقدية للسنة  وبيان  وبيان التغيرات في صافي األصولاألنشطة  وبيان2013 ديسمبر 31كما في 

  .المالحظات اإليضاحية األخرىوالمنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة 

 بمعرفة مدقق آخر حيث أصدر تقريراً غير 2012 ديسمبر 31في  المنتهيةللسنة  المالية البياناتلقد تم تدقيق 

  .2013 فبراير 28متحفظاً بتاريخ 

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
  

للسياسات المحاسبية الواردة في إيضاح  فقاًلة عرض هذه البيانات المالية وإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدا

لة تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدا: وتشتمل هذه المسؤولية على )2(رقم 

خطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق عرض بيانات مالية خالية من األ

  . ، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمةسياسات محاسبية مالئمة

  مسؤولية المدقق
  

ق وفقا للمعايير  لقد قمنا بالتدقيالمالية استناداً إلى تدقيقنا لها،إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات 

ن نخطط وننفذ التدقيق  إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأالدولية للتدقيق،

  .بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية

إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في 

خطاء جوهرية في ق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أق تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدبيانات المالية،ال

  .البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ
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   عايشة لحماية المرأة والطفلجمعية 

 فلسطين - زةغ
  2013 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 
 

   ديسمبر31   

  2012    2013  اإليضاح 

         األصول
          المتداولةاألصول

 142,872.00  218,570.21    3 النقد والنقد المعادل
  ــ  167,765.41    4  مستحقةالات يراداإل

 5,171.00  16,746.73    5  األصول األخرى
 148,043.00  403,082.35    مجموع األصول المتداولة

       

       األصول الغير متداولة 
 137,899.00   132,323.36    6  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي 

 137,899.00   132,323.36    مجموع األصول الغير متداولة
 285,942.00  535,405.71    مجموع األصول 

       
        

        صافي األصولااللتزامات و
        االلتزامات
 13,194.00   63,052.16    7   مستحقةالتزامات

 13,194.00   63,052.16    مجموع االلتزامات
        

         صافي األصول
 328,796.00   272,748.00     بداية السنة في صافي األصول
 (56,048.00)    199,605.55    )ب( بيان –السنة صافي أصول 

 272,748.00   472,353.55     )ج( بيان–صافي األصول في نهاية السنة
 285,942.00   535,405.71   مجموع االلتزامات وصافي األصول

         
          
         
         

  هذه البيانات المالية من أساسياً يضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل

 

 

  

  

 )أ ( بيان 
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  عايشة لحماية المرأة والطفلجمعية 

  فلسطين - زةغ

 2013 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في بيان األنشطة

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 

  
 

   ديسمبر31      

  2012    2013    اإليضاح  

         اإليرادات

          

 746,466.00   3,848,996.27    8 إيرادات المنح والمشاريع

 27,431.00   390,002.20     تبرعات نقدية 

  ــ   9,376.18     )أجهزة(تبرعات عينية 

 24,766.00   28,705.50    9 إيرادات أخرى 

 798,663.00   4,277,080.15     مجموع اإليرادات 

          

         المصروفات 

          

  629,515.00   3,869,255.15    10 مصروفات المنح والمشاريع 

 178,449.00   196,672.44    11  المصروفات العمومية واإلدارية 

 29,871.00   28,517.64    6 إهالك السنة

 837,835.00   4,094,445.23     مجموع المصروفات 

 (39,172.00)   182,634.92     صول السنة من النشاطصافي أ

         :خرىبنود أ

  (16,876.00)    16,970.63      ت سابقةتسويات سنوا

 (56,048.00)    199,605.55     )أ(  بيان – صافي أصول السنة

        

          

          
  

  هذه البيانات المالية من  أساسياًيضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل
  

  

  

  )ب( بيان 
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  عايشة لحماية المرأة والطفلجمعية 

  فلسطين - زةغ

 2013  ديسمبر31لسنة المنتهية في بيان التغيرات في صافي األصول ل

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 
  
  
  

    
  الفائض

  العام

في استثمار   

الممتلكات 

  واآلالت والمعدات

    

  المجموع

  272,748.00    137,899.00    134,849.00     2013 يناير 1صافي األصول في 

  199,605.55    ــ    199,605.55    )ب( بيان –صافي األصول للسنة 

  ــ    )28,517.64(    28,517.64    الممتلكات واآلالت والمعدات إهالك 

  ــ    23,658.00    )23,658.00(    إضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ــ    )5,584.78(    5,584.78    إستبعادات من الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ــ    4,868.78    )4,868.78(    إستبعادات من مجمع إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  472,353.55    132,323.36    340,030.19    )أ( بيان – 2013 ديسمبر 31صافي األصول في 

              

              

              

  328,796.00    194,210.00    134,586.00     2012 يناير 1صافي األصول في 

  )56,048.00(    ــ    )56,048.00(    )ب( بيان –صافي األصول للسنة 

  ــ    )29,871.00(    29,871.00    كات واآلالت والمعدات إهالك الممتل

  ــ    2,036.00    )2,036.00(    إضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ــ    )36,441.00(    36,441.00     الممتلكات واآلالت والمعدات من إستبعادات

  ــ    7,965.00    )7,965.00(    إستبعادات من مجمع إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  272,748.00    137,899.00    134,849.00    )أ( بيان – 2012 ديسمبر 31صافي األصول في 

              

              

              

              

              

              
  

  هذه البيانات المالية من  أساسياًيضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل
  
  
  
  

  )ج( بيان 
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  عايشة لحماية المرأة والطفلجمعية 

  فلسطين - زةغ

 2013 ديسمبر 31ن التدفقات النقدية للسنة المنتهية في بيا

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 

  
 

   ديسمبر31    

    2013    2012  

        التشغيلينشاطالتدفقات النقدية من ال

)56,048.00(    199,605.55   صافي أصول السنة   

 التدفقات النقدية من  مع صافي صافي أصول السنةتعديالت لمطابقة

 ط التشغيليالنشا
       

 29,871.00   28,517.64   إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ــ    )167,765.41(    التغير في اإليرادات المستحقة

  2,259.00    )11,575.73(     األصول األخرىالتغير في 

 10,325.00   49,858.16   التغير في المطلوبات المستحقة 

 )13,593.00(   98,640.21   النشاط التشغيلي) المستخدمة في(  الناتجة منصافي التدفقات النقدية

       التدفقات النقدية من النشاط االستثماري

)23,658.00(   لممتلكات واآلالت والمعدات  على ااإلضافات    )2,036.00(  

  36,441.00   5,584.78    لممتلكات واآلالت والمعدات من ااإلستبعادات

)4,868.78(    الت والمعدات المستبعدةللممتلكات واآلمجمع اإلهالك     )7,965.00(  

)22,942.00(   االستثماري النشاط  الناتجة من)المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية     26,440.00 

 12,847.00   75,698.21   المحققة خالل السنةصافي التدفقات النقدية 

 130,025.00   142,872.00     في بداية السنة  كماالنقد والنقد المعادل

 142,872.00   218,570.21   )3( إيضاح – )أ( بيان – في نهاية السنة  كماالنقد والنقد المعادل

  

  هذه البيانات المالية من  أساسياًيضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل

  

  

  

  

  

  

  

  )د( بيان 
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   عايشة لحماية المرأة والطفلجمعية 

  فلسطين - زةغ

  ات الماليةإيضاحات حول البيان

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 

  
   معلومات عامة. 1

   الوضع القانوني للجمعية1-1

وتم تـسجيلها لـدى      2009 سبتمبر 15 بتاريخ    فلسطين - في قطاع غزة     عايشة لحماية المرأة والطفل   تأسست جمعية   

وهى ، م2000لسنة  ) 1(ألهلية رقم    وفقاً ألحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات ا       )8136(تحت رقم   وزارة الداخلية   

طفـالهن بـشكل    النساء وأ رساء مبادئ التنشئة الصحيحة وتستهدف      وإسرة الفلسطينية من العنف     ألتوفير الحماية ل  ب تعني

   .خاص

  

   أهداف وغايات الجمعية1-2

  :نحو تحقيق وتجسيد األهداف التاليةعايشة لحماية المرأة والطفل   جمعيةسعىت

  .والحماية الدعم لخدمات وصولهن فرص تحسين خالل من المجتمعيه التنمية في النساء مشاركة وكفاءة فعالية زيادة. 1

  .أفضل مستقبل أجل من وأسرهم األطفال تنمية وتعزيز لحماية حساسة بيئة إنشاء. 2

  .المالئمة والقوانين التشريعات خالل من واالطفال النساء تمكين عملية فيرار الق وصناع المشرعونمشاركة . 3

  .والمالية والمهنية االدارية المجاالت في متمكنة جمعية عايشة جمعية. 4

  

   أهم السياسات المحاسبية. 2

  

    أسس إعداد البيانات المالية2-1

  .المحاسبي تم إعداد هذه البيانات المالية إستناداً إلى طريقة التكلفة التاريخية وأساس اإلستحقاق

    

    العمالت األجنبية2-2

الـشيكل   حيـث تعمـل الجمعيـة وهـى           األساسية االقتصاديةيتم عرض البيانات المالية بالعملة التي تستخدمها البيئة         

حـسب أسـعار      إلى الشيكل اإلسرائيلي   الشيكل اإلسرائيلي بعمالت أخرى غير     تحول التعامالت التي تتم   و،  اإلسرائيلي

النقديـة المـسجلة    بيان للمركز المالي يتم تحويـل البنـود   وفي تاريخ كل   في تاريخ حدوث التعامالت   الصرف السائدة   

 ديـسمبر   31حيث كانت كـاآلتي فـي       حسب األسعار السائدة في ذلك التاريخ        الشيكل اإلسرائيلي بعمالت أخرى إلى    

2013:  

   شيكل إسرائيلي 3.48=  أمريكيدوالر 

    شيكل اسرائيلي4.90 = وروبي أيورو 

  . للسنةنشطةنود النقدية في بيان األلصرف الناتجة من ترجمة الب بفروقات أسعار ااالعترافويتم 
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    الممتلكات واآلالت والمعدات2-3

يتم اإلعتراف مبدئياً بالممتلكات واآلالت والمعدات المحتفظ بها لإلستخدام خالل عملية اإلنتاج أو تزويـد البـضائع أو                  

ا على نقل المعدات     الشراء مضافاً إليه أي تكاليف أخرى تم تحميله        ألغراض إدارية بالتكلفة التي تمثل سعر      الخدمات أو 

  .مل بالطريقة التي ترغبها اإلدارة لها لتع الموقع وتحقيق الشروط الالزمةإلى

المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منها االهـالك       مبدئي، يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات في بيان         بعد االعتراف ال  

االهالك في كل سنة في بيان      يتم االعتراف بنفقات    . القيمة، أما األراضي فال تستهلك    أي إنخفاض متراكم في     المتراكم و 

ويتم احتساب االهالك على أساس القسط الثابت والذي يتوقع أن تستهلك الجمعية المنافع االقتصادية المستقبلية               . األنشطة

  .المتوقعة لهذا األصل خالل العمر اإلنتاجي له

يتم إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بإستخدام طريقة القسط الثابت وتم تعديل نسب اإلهالك حسب نـسب اإلهـالك                  

  ).5(الواردة في النظام المالي للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية كما هو في اإليضاح رقم 

  %20 وطابعات رأجهزة كمبيوت    %20أجهزة كهربائية     %10األثاث     15%سيارات 

               %10مولد كهربائي 

  

  المخصصات 2-4

لم تقم إدارة الجمعية بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فيها عمالً بقانون العمل الفلـسطيني للـسنة الماليـة            

  . 2013 ديسمبر 31المنتهية في 

  

   مصروفات المشاريع2-5

  . ين وهى الهدف الرئيسي للجمعيةهي مصاريف األنشطة التي تنتج من تقديم الخدمات للمنتفع

  

  المصروفات العمومية واإلدارية  2-6

  . هي المصاريف التي تخص اإلدارة والتي ال تدرج ضمن مصاريف المشاريع

  

  اإليرادات والمصروفات 2-7

  .حدوثهاعتراف باإليرادات وقت  يتم اإل-

  .محاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافةبالمصروفات وقت حدوثها ويتم إثباتها بالسجالت العتراف اإل يتم -

  

  النقد والنقد المعادل  2-8

 في النقد بالصندوق واألرصدة الجاريـة  2013  ديسمبر31لغرض إعداد التدفقات النقدية يتمثل النقد والنقد المعادل في        

  .قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر لدى البنوك والودائع

  

  االلتزامات األخرى  2-9

 للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل مشتريات أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لـم تـتم                  تيتم إثبات المطلوبا  

  .المطالبة بها من قبل الموردين
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   ديسمبر31    

 2012    2013    النقد والنقد المعادل. 3

        النقد في الصندوق

  ــ   7.00    صندوق النثرية 

 1,574.00   354.96    الصندوق العام 

 1,574.00   361.96    مجموع النقد في الصندوق

        

         البنوك لدىالنقد 

         بنك فلسطين

 13,899.00   4,689.90     جاري شيكل- 1124744- 0/ حـ

 30,833.00   75,839.29     جاري دوالر  -1124744- 0/ حـ

 77,167.00   51,254.00     جاري يورو -1124744- 0/ حـ

  ــ   1,714.68    جاري شيكل- 1124744- 1/ حـ

 16,444.00   33,171.22    جاري دوالر -1124744-1/ حـ

 53,783.00    ــ     جاري دوالر -1124744-3/ حـ

  ــ   3,003.55    جاري شيكل- 1124744-4/ حـ

  ــ   17,635.42    جاري دوالر -1124744-4/ حـ

  ــ   27,015.00    جاري شيكل- 1124744-5/ حـ

  ــ   6.82    جاري دوالر -1124744-5 /حـ

  ــ   1,728.02     جاري شيكل– 1124744-7/ حـ

  ــ   2,465.20     دوالر جاري– 1124744-7/ حـ

  ــ   2,156.00    دوالر جاري – 1124744-6/ حـ

  ــ   5.73     جاري شيكل– 1124744-8/ حـ

  ــ   59,239.66     دوالر جاري– 1124744-8/ حـ

 192,126.00   279,924.49   البنوك  لدىمجموع النقد 
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  ديسمبر 31    النقد والنقد المعادل / تابع

 2012   2013    شيكات برسم الدفع 

 18,363.00   3,857.00   شيكل - 1124744- 0/ حـ

 23,863.00   31,041.60    دوالر- 1124744- 0/ حـ

  ــ    1,050.00    دوالر- 1124744-1/ حـ

  9,796.00    ــ     شيكل- 1124744-3/ حـ

  ــ   6,849.00     شيكل- 1124744-4/ حـ

  ــ    7,979.64    دوالر- 1124744-4/ حـ

  ــ    1,000.00     شيكل- 1124744-5/ حـ

  ــ    3,658.00     شيكل- 1124744-7/ حـ

  ــ    6,090.00     دوالر- 1124744-7/ حـ

  ــ    191.00     شيكل- 1124744-8/ حـ

  (52,022.00)   (61,716.24)    شيكات برسم الدفع 

 1,194.00    ــ    شيكات برسم التحصيل 

 142,872.00   218,570.21    ) أ( بيان –مجموع النقد والنقد المعادل 

  
  

   ديسمبر31    

  2012    2013    اإليرادات المستحقة. 4

  ــ   32,353.56    إيرادات مستحقة لمشروع التأديب اإليجابي 

  ــ   117,651.84   نساء المهجراتإيرادات مستحقة لمشروع الدعم النفسي لل

  ــ   17,760.01     يوم لمناهضة العنف ضد المرأة 16إيرادات مستحقة لمشروع حملة 

  ــ   167,765.41    )أ( بيان –مجموع اإليرادات المستحقة 

    
 

   ديسمبر31    

  2012    2013    األصول األخرى. 5

  4,228.00   15,876.73    سلف الموظفين 

  943.00   870.00    تأمينات نقدية 

 5,171.00   16,746.73    )أ( بيان –مجموع األصول األخرى 
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  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي. 6
 

 

 
 
 

    

  السيارات 

  

  األثاث

  
أجهزة ومعدات 

  كهربائية

أجهرة حاسوب   

وطابعات 

  وتوابعها

  

  المجموع    مولد كهربائي

                          التكلفة 

 162,882.00  18,750.00   26,426.00   23,522.00   19,184.00   75,000.00    2013 يناير 1في 
 23,658.00   ــ   19,688.00   1,870.00   2,100.00    ــ    اإلضافات 
 (5,584.78)   ــ    (4,579.20)   (320.00)    (685.58)    ــ    اإلستبعادات

180,955.22  18,750.00   41,534.80   25,072.00   20,598.42   75,000.00    2013 ديسمبر 31الرصيد في 

                       مجمع اإلهالك 

 24,983.00  1,962.00   4,839.00   4,028.00   2,380.00   11,774.00    2013 يناير 1في 
28,517.64  1,875.00   8,318.00   5,014.40   2,060.24   11,250.00    إهالك السنة 
(4,868.78)   ــ   (4,222.40)   (101.12)    (545.26)    ــ    إستبعادات

 48,631.86  3,837.00   8,934.60   8,941.28    3,894.98   23,024.00    2013 ديسمبر 31الرصيد في 

                        
132,323.36  14,913.00   32,600.20   16,130.72   16,703.44   51,976.00    2013 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

137,899.00  16,788.00    21,587.00    19,494.00   16,804.00   63,226.00    2012 ديسمبر 31لقيمة الدفترية في صافي ا
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   ديسمبر 31    

  2012    2013      المستحقة االلتزامات. 7

  2,501.00    325.75    كهرباءومياه 

  1,145.00    1,145.23     اتصاالت

  1,863.00    2,610.00     تدقيق حساباتأتعاب

 ــ    1,740.00    مستحق تأمين 

 ــ    55,851.78    مبادرة النوع االجتماعي مشروع –ضريبة دخل 

 ــ    1,379.40     موظفي الجمعية  –ضريبة دخل 

  7,685.00   ــ     مستحقات موظفين

 13,194.00    63,052.16    )أ( بيان –المستحقة االلتزامات مجموع 
  

  

  

   ديسمبر31    

  2012    2013    المشاريع المنح ويراداتإ. 8

 3,725.00   37,156.90     ماريا فند منحة

 K.T.K   151,629.24   156,135.00 - مشروع حماية النساء المعنفات في محافظتي غزة والشمال

 UNDP    124,670.75   172,125.00 -  القانونيالعونمشروع 

 ــ   UNRWA – OCHAR – UN Women    40,385.01  العنف ضد المرأة يوم لمناهضة16مشروع حملة 

 ــ   UNRWA   2,471,844.00 -  برنامج مبادرة النوع االجتماعي-مشروع تقديم التسهيالت المالية واإلدارية

 ــ   OCHA-   599,830.40مشروع الدعم النفسي للنساء المهجرات بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة 

 ــ   IMC -      4,112.73الج وظيفي منحة تأهيل ع

 ــ   Italian Project   49,291.02 - مشروع نحو حياة خالية من العنف 

 ــ   SCI   55,645.20 -  مشروع التأديب اإليجابي

 ــ   UNRWA   186,065.00 - مشروع التمكين االقتصادي للنساء ربات األسر في قطاع غزة

 ــ   PFPPA -    9,479.42 مبادرة التدريب المهني منحة

 ــ   UNRWA      9,483.00 - مشروع بناء قدرات طاقم جمعية التأهيل والتدريب االجتماعي

 ــ   SCI   59,403.60 -  مشروع تعليم حقوق الصحة اإلنجابية

 ــ   GIZ      50,000.00 - مشروع سوا نقرر ونغير

 126,060.00   ــ    EMHRF -مشروع دعم برنامج التمكين الفردي للنساء ضحايا العنف 

 210,846.00   ــ   UN Women –تحسين وعي المجتمع الفلسطيني لمناصرة قضايا النوع االجتماعي 

 77,575.00   ــ     متنوعة منح

 746,466.00   3,848,996.27    )ب( بيان –  إيرادات المنح والمشاريعمجموع
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   ديسمبر31   

  2012    2013    اإليرادات األخرى. 9

 1,785.00   9,434.65    إيرادات مركز التدريب المهني 

 4,204.00   7,889.68    إيرادات تأجير قاعات 

 6,460.00   2,080.00    إيرادات رسوم عضوية 

 ــ    2,100.00    إيرادات رسوم عطاءات 

 ــ    5,549.17    إيرادات أجور تدريب

 5,058.00    1,652.00    إيرادات متنوعة 

  7,259.00   ــ    فرق عملة 

 24,766.00   28,705.50    )ب( بيان – اإليرادات األخرىمجموع 
  

  

   ديسمبر31    

  2012    2013    المشاريعمصروفات المنح و. 10

 3,725.00   12,263.90     ماريا فند منحة

 K.T.K   147,294.10   156,135.00 - مشروع حماية النساء المعنفات في محافظتي غزة والشمال 

 UNDP   149,619.00   147,177.00 –مشروع العون القانوني 

 ــ   UNRWA – OCHAR – UN Women   29,372.60  يوم لمناهضة العنف ضد المرأة16مشروع حملة 

 ــ   UNRWA –    2,482,148.40 برنامج مبادرة النوع االجتماعي -مشروع تقديم التسهيالت المالية واإلدارية

 ــ   OCHAR –    594,522.85 النفسي للنساء المهجرات بعد العدوان اإلسرائيلي على غزة مشروع الدعم

 ــ   IMC -      2,567.00منحة تأهيل عالج وظيفي 

 ــ   Italian Project   61,731.16 - مشروع نحو حياة خالية من العنف 

 ــ   SCI    54,592.82 - مشروع التأديب اإليجابي 

 ــ   UNRWA   185,312.53 -ي للنساء ربات األسر في قطاع غزة مشروع التمكين االقتصاد

 ــ   PFPPA -    9,422.10منحة مبادرة التدريب المهني 

 ــ   UNRWA    9,400.45 - تدريب االجتماعي مشروع بناء قدرات طاقم جمعية التأهيل وال

 ــ   SCI   18,072.99 - مشروع تعليم حقوق الصحة اإلنجابية 

 ــ   GIZ      23,977.00 - نغيرمشروع سوا نقرر و

 EMHRF    88,958.25   37,102.00 -مشروع دعم برنامج التمكين الفردي للنساء ضحايا العنف 

 208,859.00   ــ   UN Women –تحسين وعي المجتمع الفلسطيني لمناصرة قضايا النوع االجتماعي 

 76,517.00   ــ    منح متنوعة 

 629,515.00   3,869,255.15    )ب(بيان  –  مصروفات المنح والمشاريعمجموع
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   ديسمبر31    

  2012    2013    ةالمصروفات العمومية واإلداري. 11

 127,070.00  129,556.06    المكافآتالرواتب واألجور و
  5,760.00 3,870.00    مصروف مكافأة نهاية الخدمة 

 4,859.00  573.00    كهرباء ومياه 
 7,356.00  1,971.00    ضيافة 

 377.00  411.00    قرطاسية ومطبوعات 
 2,806.00  2,187.00    نقل ومواصالت

  9,282.00 10,516.80    متنوعة أخرى مصاريف 

 5,694.00  2,530.00    خدمات إلكترونية وبرمجيات
 1,260.00 3,342.11     بنكية وفوائدعموالت

 8,040.00  1,513.50     عامةصيانة
 ــ  656.80    ديةنقمفقودات 

 ــ  1,740.00    مصاريف تأمين 

 ــ  5,646.50    للجمعيةإيجار المقر 

 ــ  5,235.00    الحساباتأتعاب تدقيق 

 ــ  8,470.67     عملة اتفروق

 ــ   2,784.00    خدمات تدريب 

 ــ  13,090.00    )مقترحات مشاريع(إستشارات إدارية 

  2,491.00   2,579.00    هاتف وجوال

  3,454.00 ــ    ومحروقات ود وق

 178,449.00 196,672.44    )ب( بيان –المصروفات العمومية واإلدارية مجموع 
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 إدارة المخاطر .12
مخـاطر الـصرف    : توجه إدارة الجمعية وتدير المخاطر المالية المتعلقة بعملياتها وأنشطتها وتتضمن هذه المخـاطر              

  .جنبي، مخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولةاأل

  

  مخاطر الصرف األجنبي -أ

تقوم إدارة الجمعية بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هـذه                  

  .صرف األجنبيو تمتلك الجمعية سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار ال. السنة العمالت خالل

   

   مخاطر االئتمان -ب

تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظهر عندما  يتخلف المدين عن التزاماته التعاقدية مما ينتج عنه خـسائر                    

وتمتلك الجمعية سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل مع األطراف القادرة على سداد الديون والحصول              .  للجمعية ةمالي

  . كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن العجز في تسديد الديون، انات مالئمة عند اللزومعلى ضم

  

    مخاطر السيولة -ج

يتبنى مجلس إدارة الجمعية إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وذلك ألن مجلس إدارة الجمعية مسئول عن إدارة مخـاطر                   

  . السيولة
  

 وااللتزامات الماليةالقيمة العادلة لألصول  .13
  .إن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ بيان المركز المالي

  

  

   عدد الموظفين. 14

) 2( و مـوظفين مـشاريع   ) 3( و موظـف ) 24 (2013بلغ عدد الموظفين العاملين بالجمعية في نهاية شهر ديـسمبر           

  .متطوعين

  

   أرقام المقارنة. 15

   .السابقةلسنة لب مع عرض البيانات  لتتناسللسنة الحاليةتم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة 




