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ػبغانػاضطرصزػاضطاضي
 3122ػأولػصاظونػػ31ػػسيػػصطا

ػ(ذغصلػإدرائغضي:ػاضططضظ)
ػ

ػبغانػأ
ػ 3121    إغضاح  2011

 اضطوجودات      

 ولةالموجودات المتدا      

 نقد في الصندوؽ ولدى البنوؾ  4  319,276  19,785

 أرصدة مدينة   4  6,484  -

ػ 19,785  مجموع الموجودات المتداولة    325,760
ػ       
 الموجودات الثابتة بالصافي  5  194,210  -

 إجطاضيػاضطوجودات    519,970  19,785
       

 وصاسيػاضطوجوداتػاضططضوبات      

 المطلوبات      
 بنوؾ دائنة  6  188,305  -

 أرصدة دائنة  7  2,869  1,803
 مجموع المطلوبات    191,174  1,803

       

 صافي الموجودات      
 صافي الموجودات لمسنة الحالية  بيان ب  310,814  17,462

 صافي الموجودات أوؿ السنة    17,982  520
 نهاية السنة – صافي الموجودات    328,796  17,982
ػ 19,785  صاسيػاضطوجوداتػإجطاضيػاضططضوباتػو    519,970
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ػبغانػاإلغراداتػواضطصروسات
 3122صاظونػأولػػ42ضضدظظػاضطظتؼغظػسيػ

ػ(ذغصلػإدرائغضي:ػاضططضظ)
 

ػببغانػ
ػ 3121    إغضاح  2011

       

 اإليرادات      

 إيراد منح وتبرعات خارجية  8  875,077  18,375
 تبرعات عينية  :  146,423  -

 يرادات محميةإ  10  38,021  1,300
 مجموع اإليرادات    1,059,521  19,675

       
 المصروفات      
 مصروفات المشاريع  11  713,992  -

 المصروفات اإلدارية والعمومية  12  31,638  1,863
 إىالؾ الموجودات الثابتة  5  3,077  -

 فروؽ العمالت    -  350
 المصروفاتمجموع     748,707  2,213

 

ػظؼاغظػاضدظظػ-صاسيػاضطوجودات    310,814  17,462
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ

ػ
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ػجططغظػراغذظػضحطاغظػاضطرأةػواضطغل
ػسضدطغنػ-ززةػػ

ػبغانػاضتدسػاتػاضظػدغظ
 2312صاظونػأولػػ42ضضدظظػاضطظتؼغظػسيػ

ػ(ذغصلػإدرائغضي:ػاضططضظ)ػ
ػ

ػجبغانػ
ػ 2010 2011  

 قػاضظػديػطنػأظذطظػاضتذعغلاضتدس   

  للسنةصافي الموجودات  310,814  17,462

تعديالت لتسوية صافي الموجودات للسنة مع صافي التدفقات النقدية من    
 التشغيل أنشطة

 اإلىالؾ 3,077  -
 أرصدة مدينةالنقص في  (ة)الزياد (6,484)  -

 لةالزيادة )النقص( في مطموبات متداو  189,371  1,803

 التشغيل عمليات من النقدي التدفق صافي 496,778  19,265

    

ػاضتدسقػاضظػديػطنػأظذطظػاالدتثطار   
 ثابتة موجودات 197,287  -

 االستثمار أنشطة من النقدي التدفق صافي 197,287  -

    

 النقد في الزيادة صافي 299,491  19,265

 ةفتر ال بداية في النقد 19,785  520

 غترةاضػظؼاغظػسيػاضظػد 319,276  19,785
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ػجططغظػراغذظػضحطاغظػاضطرأةػواضطغل
ػسضدطغنػ-ززةػػ

ػإغضاحاتػػحولػاضبغاظاتػاضطاضغظػ
 2312صاظونػأولػػ42ضضدظظػاضطظتؼغظػسيػ

ػ(لػإدرائغضيذغص:ػاضططضظ)ػ
 

 اضتأدغسػػواضرؤغظػواضرداضظ 2

 

ػاضتأدغس -
مف رحـ برنامج غزة لمصحة النفسية، حيث عممت عمى  (الجمعية) جمعية عايشة لحماية المرأة والطفلولدت 
سنة تحت مسمى دائرة المرأة وىدفت عمى الدواـ إلى المساىمة في الحد مف العنؼ ضد النساء في  51مدار 

حيث قامت بتقوية وتمكيف العديد مف النساء وزيادة حساسية المجتمع اتجاه  ،تبعاتو قطاع غزة والتعامؿ مع
تساىـ مع المؤسسات األىمية األخرى في قضية العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي ، كما كانت وما زالت 

 تطوير وتعديؿ اإلطار القانوني واالجتماعي لحماية النساء والمجتمع مف العنؼ األسري.
 ونتيجة لمنجاح المتصاعد والخبرة المتراكمة لممؤسسة وبإشراؼ ومناصرة الدكتور إياد السراج استقمت المؤسسة 

( لتساىـ في (8136تحت رقـ  51/90/9990كمؤسسة غير ىادفة لمربح بتاريخ  حصمت عمى الترخيصو 
رضيف لمعنؼ وتبنييا عمى أسس توفير الحياة والعيش الكريـ لألسرة الفمسطينية مف خالؿ حماية أفرادىا المع

رساء مبادئ التنشئة التربوية الصحيحة، وىي تخدـ قطاع غزة إجمااًل وتستيدؼ النساء  المساواة واإلنتاجية وا 
 وأطفاليف وأسرىف عمى حد سواء.

 
ػاضرؤغظ -

يف جمعية عايشة ىي جمعية خدماتية تمعب دورًا قياديًا في حماية النساء واألطفاؿ ضحايا العنؼ والمعرض
ليصبحوا لمخطر وذوات االحتياج الخاص وربات األسر التي تـ ترحيميا مف أماكف إقامتيا في قطاع غزة 

 أعضاء فاعميف في عممية التنمية المجتمعية المستدامة.
 

ػػاضرداضظ -
جمعية عايشة ىي جمعية أىمية غير ربحية مستقمة تيدؼ إلى حماية النساء واألطفاؿ ضحايا العنؼ 

التي تـ ترحيميا مف أماكف إقامتيا في قطاع غزة طر وذوات االحتياج الخاص وربات األسر والمعرضيف لمخ
، ودعـ وتعزيز المرأة وتنمية الطفؿ واألسرة. تمتـز الجمعية خالؿ مف خالؿ برنامج بناء القدرات لمجمعية 

وحكـ القانوف والشفافية وتحقيؽ رؤيتيا بمبادئ حقوؽ اإلنساف والتي تشمؿ المسئولية  اتنفيذىا إلستراتيجيتي
 والتسامح والعدالة والمساواة وعدـ التمييز والمشاركة والتمكيف لمفئات الميمشة.

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػاضطتبطظػاضطحادبغظػاضدغاداتػػأعمػ 3
 .المتبعة المحاسبية السياسات أىـ يمي وفيما التاريخية التكمفة لمبدأ وفقاً  المالية البيانات إعداد تـ 

 
ػاضطحادبيػاألداس -

 والمصروفات قبضيا عند اإليرادات تسجيؿ يتـ حيث أساس االستحقاؽ المعدؿ عمى المالية البيانات إعداد تـ
 .عند استحقاقيا

 
ػططالتػاألجظبغظاض -

 شيكؿال إلى األخرى بالعمالت تتـ التي المعامالت حويؿت ويتـ ، بالشيكؿ اإلسرائيمي ابسجالتي الجمعية حتفظت
وترجمة الموجودات والمطموبات النقدية إلى الشيكؿ حسب أسعار  لعممية،ا تاريخ في الصرؼ لسعر وفقاً 

 اإليرادات بياف في الترجمة عف الناتجة فروؽ العمالتإثبات  ويتـالصرؼ في تاريخ نياية السنة، 
 شيكؿ. 3.605يعادؿ  31/12/2011وقد كاف سعر صرؼ الدوالر عمى الشيكؿ في  .والمصروفات

 
 
ػضبظوكظػدػسيػاضصظدوقػوضدىػا 4

 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:
 

 2010 ػ1133  
     

 1,760  3,460  شيكؿرئيسي بنؾ فمسطيف 

 18,025  222,453  بنؾ فمسطيف رئيسي دوالر

 -  91,074  الخطة اإلستراتيجية – بنؾ فمسطيف دوالر

 -  1,343  العوف القانوني –بنؾ فمسطيف دوالر 

 -  946  ؽ األماناتصندو  – بنؾ فمسطيف دوالر

  319,276  19,785 

ػ
ػ
ػطدغظظأرصدةػ 5

 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:
 

  2011  2010 
     

 -  5,550  سمفو نعيمة الرواغ

 -  934  سمفو نيمة أبو العمريف

  6,484  - 

ػػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػاضطوجوداتػاضثابتظصاسيػ 6
كانوف أوؿ  31ويمثؿ الجػدوؿ اآلتي تكمفة اقتناء األصوؿ الثابتة واستيالكيا وصافي القيمة الدفترية كما في 

حة عممًا بأف جزءًا مف األصوؿ الثابتة لمجمعية تـ امتالكيا مف خالؿ منحة مف مؤسسة برنامج الص  2111
باص ىونداي ومولد الكيرباء سجمت بحسب  النفسية وسجمت بصافي القيمة الدفترية بتاريخ نقميا لمجمعية عدا

  قيمتيا السوقية بتاريخ امتالكيا.
 

اضرصغدػسيػ  
13/13/1133 

ػ 
 اإلضاساتػ

ػ 
 اإلدتبطادات

ػاضرصغدػسي 
13/31/1133 

         اضتصضغظػ:

 24,129  -  24,129  -  أجيزة ومعدات كيربية

 52,123  -  52,123  -  أجيزة كمبيوتر وطابعات

 18,750  -  18,750  -  يرباءمولد ك

 27,285  -  27,285  -  األثاث

 75,000  -  75,000  -  السيارات 

  -  197,287  -  197,287 

         االدتؼالكػاضطتراصمػ:

 121  -  121  -  أجيزة ومعدات كيربية

 1,405  -  1,405  -  أجيزة كمبيوتر وطابعات

 87  -  87  -  مولد كيرباء

 940  -  940  -   األثاث

 524  -  524  -  السيارات 

  -  3,077  -  3,077 
ػ

 صاسيػاضػغطظػاضدسترغظػ

  

- 

      

194,210 

 
 
ػبظوكػدائظظ 7

 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:
 

  2011  2010 
     

 -  39,009  ة شيكؿشيكات صادر 

 -  147,952  شيكات صادرة دوالر رئيسي

 -  1,344  3شيكات صادرة دوالر /

  188,305  - 

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػأخرىدائظظػأرصدةػ 8
 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:

 
  2011  2010 

     

 1,803  1,893  أتعاب تدقيؽ مستحقة

 -  75  مياه مستحقة

 -  901  ستحقةاتصاالت م

  2,869  1,803 

ػ
ػ
ػإغرادػطظحػوتبرراتػخارجغظ 9

 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:
 

  2011  2010 
     

 Maria Fund  3,971  18,375منحة ماريا 

 -  PGS  46,647منحة 

 -  KTK  143,831منحة مشروع 

 -  Global Fund  61,020منحة مشروع 

 -  UNIFEM  73,588منحة مشروع 

 -  UNDP  159,874منحة مشروع العوف القانوني 

 -  UN Women  56,025منحة مشروع 

 -  S.D.C  288,362منحة 

 -  I.T.T.P  3,249منحة 

 -  1,560  الصحة النفسية

 -  Gaza Mental Health  36,950مشروع 

  875,077  18,375 

ػ
ػ
ػإغراداتػرغظغظ :

 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:
 

  2011  2010 
     

 -  146,423  الصحة النفسية

  146,423  - 

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإغراداتػطحضغظ 21
 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:

 
  2011  2010 

     

 -  23,283  تبرعات نقدية

 1,300  660  رسـو عضوية

 -  13,118  فروؽ عمالت

 -  960  أخرى

  38,021  1,300 

ػ
ػ
ػطصارغفػاضطذارغع 22

 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:
 

  2011  2010 
     

 -  379,003  رواتب

 -  9,527  مواصالت ومحروقات

 -  10,072  قرطاسيو

 -  960  اتصاالت

 -  6,813  يافةض

 -  4,105  صيانة

 -  58,876  إيجارات

 -  849  كيرباء ومياه

 -  1,068  تشغيمية أخرى

 -  7,316  تشبيؾ وتنسيؽ

 1,803  1,893  أتعاب تدقيؽ وتقييـ

شراؼتدريب   -  45,729  ميني وا 

 -  9,727  تدريبات أخرى

 -  51,924  واستشارات إرشاد

 -  32,184  ينيحصة المركز الفمسط

 -  47,878  مطبوعات واعالـ

 -  33,485  ورشات عمؿ

 -  12,583  وأبحاث دراسات

  713,992  1,803 

ػ
ػػ

ػ
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ػاضطصروساتػاإلدارغظػواضططوطغظ 23
 -ويمثؿ ىذا البند األرصدة اآلتية:

 
  2011  2010 

     

 -  11,673  ضيافة ونثرية

 -  2,870  صيانة أجيزة وسيارات

 -  773  نقؿ ومواصالت

 -  3,261  محروقات

 -  5,982  ىاتؼ وجواؿ

 -  3,280  كيرباء

 -  1,252  مياه

 -  1,960  ـ. متنوعة أخرى

 60  587  فوائد وعموالت بنكية

  31,638  60 

 
 

ػأرشامػاضطػارظظػ 24
 سب وعرض بيانات السنة الحالية.تمت إعادة التصنيؼ لبعض أرقاـ المقارنة لمتنا

 


