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 الفهػػرس
 

 بيان الصفحة 

 ـــ 1تقرير المدقق المستقل 

 (أ) 3 2015 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

 (ب) 4 2015 ديسمبر 31بيان األنشطة لمسنة المنتيية في 

 (ج) 5 2015 ديسمبر 31بيان التغيرات في صافي األصول لمسنة المنتيية في 

 (د) 6 2015 ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية لمسنة المنتيية في 

 ـــ  16 -7إيضاحات حول البيانات المالية 
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 تقرير المدقق المستقل

 
 المحترمين أعضاء الجمعية العمومية      /السادة 

    جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل    

 فمسطين- غزة 

 والمكونة من بيان المركز المالي لجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة

التدفقات النقدية لمسنة األنشطة وبيان التغيرات في صافي األصول وبيان  وبيان 2015 ديسمبر 31كما في 

 .المنتيية ببلك التاريي ومملصاًا لمسياسات المحاسبية اليامة والممحظات اايضاحية األلرر 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
 

إن اادارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض ىبه البيانات المالية وفقاًا لمسياسات المحاسبية الواردة في إيضاح رقم 

تصميم وتطبيق والمحافظة عمى الرقابة الدالمية المتعمقة بإعداد وعدالة عرض : وتشتمل ىبه المسؤولية عمى (2)

بيانات مالية لالية من األلطاء الجوىرية سواء كانت بسبب الغش أو اللطأ؛ وكبلك التيار وتطبيق سياسات 

 . محاسبية ممئمة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة

 مسؤولية المدقق
 

إن مسؤوليتنا ىي إبداء رأي في ىبه البيانات المالية استناداًا إلى تدقيقنا ليا، لقد قمنا بالتدقيق وفقاًا لممعايير 

الدولية لمتدقيق، إن ىبه المعايير تتطمب التزامنا بمتطمبات قواعد السموك الميني وأن نلطط وننفب التدقيق بغرض 

 .التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إبا كانت البيانات المالية لالية من األلطاء الجوىرية

إن عممية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات لمحصول عمى أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في 

البيانات المالية، تعتمد تمك ااجراءات عمى حكم المدقق بما في بلك تقدير ملاطر وجود ألطاء جوىرية في 

 .البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو اللطأ

عند تقدير تمك الملاطر يألب المدقق بعين االعتبار إجراءات الرقابة الدالمية المتعمقة بإعداد وعدالة عرض 

البيانات المالية لمجمعية وبلك لتصميم إجراءات التدقيق الممئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء 

رأي في مدر فعالية الرقابة الدالمية لمجمعية، كما يشمل التدقيق تقييماًا لمدر ممءمة السياسات المحاسبية 

 .المستلدمة ومدر معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بيا اادارة وكبلك تقييماًا عاماًا لعرض البيانات المالية
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 . في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصمنا عمييا كافية وممئمة لتكون أساساًا نعتمد عميو عند إبداء رأينا

 
 

الرأي 
لجمعية عايشة لحماية المرأة  برأينا أن البيانات المالية تظير بعدالة من كافة النواحي الجوىرية المركز المالي

 وأدائيا المالي وتدفقاتيا النقدية لمسنة المنتيية ببلك التاريي وفقاًا لمسياسات 2015 ديسمبر 31كما في والطفل 

(. 2)المحاسبية الواردة في إيضاح رقم 

 
عن طمل أبوغزالو وشركاه الدولية  

 251/97 ترخيص رقم 

                                        

   "عمي حسن"منير دمحم 
( 130/2003)محاسب قانوني مرلص رقم 

 2016 إبريل 28غزة في 
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  جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
 فمسطين - زةغ

 2015 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 
 ( شيكل إسرائيمي: العممة) 

 

  ديسمبر31   
 2014  2015  اإليضاح 

      األصول

      األصول المتداولة

 1,119,381.79  1,414,502.41  3 النقد والنقد المعادل

 32,784.85  381,054.60  4 اايرادات المستحقة

 16,712.39  48,758.80  5 األصول األلرر 

 1,168,879.03  1,844,315.81   مجموع األصول المتداولة 

      

      األصول الغير متداولة 

 138,694.36  150,405.84  6 الممتمكات واآلالت والمعدات بالصافي 

 138,694.36  150,405.84   مجموع األصول الغير متداولة 

 1,307,573.39  1,994,721.65   مجموع األصول 

      

      

      االلتزامات وصافي األصول

      االلتزامات المتداولة

 103,980.77  9,113.62  7 االتزامات المستحقة

 --  1,008,363.03  8 اايرادات المقدمة 

 103,980.77  1,017,476.65   مجموع االلتزامات المتداولة

      

      االتزامات غير المتداولة

 185,889.60  233,631.60  9 مكافأة نياية اللدمة  ملصص

 185,889.60  233,631.60   اإللتزامات غير المتداولة

 289,870.37  1,251,108.25   مجموع االلتزامات

      

      صافي األصول

 472,353.55  384,942.13  15 بداية السنة في صافي األصول

 545,349.47  358,671.27   (ب) بيان –صافي أصول السنة 

 1,017,703.02  743,613.40   (ج) بيان –صافي األصول في نهاية السنة 

 1,307,573.39  1,994,721.65   مجموع االلتزامات وصافي األصول 

 
 

 إن اايضاحات المرفقة تعتبر جزءاًا أساسياًا من ىبه البيانات المالية

 

 (أ  )بيان 
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 جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
فمسطين  - زةغ

 2015 ديسمبر 31بيان األنشطة لمسنة المنتهية في 

  (شيكل إسرائيمي: العممة) 
 

 

  ديسمبر31   
 2014  2015  اإليضاح 

      اإليرادات

      

 4,394,397.49  2,729,479.12  10 إيرادات المنح والمشاريع

 263,995.52  457,148.33   تبرعات نقدية 

 30,306.00  5,881.20  11 تبرعات عينية 

 36,059.30  18,666.49  12 اايرادات األلرر 

 35,740.57  --   فروق عممة 

 4,760,498.88  3,211,175.14   مجموع اإليرادات 

      

      المصروفات 

      

 3,760,458.79  2,525,057.55  10 مصروفات المنح والمشاريع 

 256,494.52  257,637.85  13 المصروفات العمومية واادارية 

 37,185.50  39,096.76  6 إىمك السنة

 30,306.00  --   (طرود غبائية)تبرعات عينية 

 4,084,444.81  2,821,792.16   مجموع المصروفات 

 676,054.07  389,382.98   صافي األصول من النشاط

      :بنود ألرر 

 (130,704.60)   (30,711.71)  14 تسويات سنوات سابقة 

 545,349.47  358,671.27   (أ)  بيان –صافي أصول السنة 

 

 

 

 إن اايضاحات المرفقة تعتبر جزءاًا أساسياًا من ىبه البيانات المالية
 

 

 (ب  )بيان 
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 جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
فمسطين  - زةغ

 2015  ديسمبر31بيان التغيرات في صافي األصول لمسنة المنتهية في 

  (شيكل إسرائيمي: العممة) 
 

 

 
 
 
 

 إن اايضاحات المرفقة تعتبر جزءاًا أساسياًا من ىبه البيانات المالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 الفائض
 العام

استثمار في  
الممتمكات واآلالت 

 والمعدات

  
 المجموع

 1,017,703.02  138,694.36  879,008.66   2015 يناير 1صافي األصول في 

 (632,760.89)  --  (632,760.89) تسويات عمى صافي األصول في بداية السنة  

 358,671.27  --  358,671.27  (ب)بيان – صافي األصول لمسنة 

 --  (39,096.76)  39,096.76 إىمك الممتمكات واآلالت والمعدات  

 --  50,808.24  (50,808.24) إضافات عمى الممتمكات واآلالت والمعدات  

 743,613.40  150,405.84  593,207.56  (أ)بيان  – 2015 ديسمبر 31صافي األصول في 

       

       

       

 472,353.55  132,323.36  340,030.19   2014 يناير 1صافي األصول في 

 545,349.47  ــ  545,349.47  (ب)بيان – صافي األصول لمسنة 

 ــ  (37,185.50)  37,185.50 إىمك الممتمكات واآلالت والمعدات  

 ــ  43,556.50  (43,556.50) إضافات عمى الممتمكات واآلالت والمعدات  

 1,017,703.02  138,694.36  879,008.66  (أ)بيان  – 2014 ديسمبر 31صافي األصول في 

       
       
       

 (ج  )بيان 
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 جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
فمسطين  - زةغ

 2015 ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية لمسنة المنتهية في 

 ( شيكل إسرائيمي: العممة) 
 

 

  ديسمبر31  
  2015  2014 

      التشغيمينشاطالتدفقات النقدية من ال

 545,349.47  358,671.27  صافي أصول السنة 

 التدفقات النقدية من  مع صافي صافي أصول السنةتعديمت لمطابقة
 النشاط التشغيمي

    

     

 37,185.50  39,096.76  إىمك الممتمكات واآلالت والمعدات 

 185,889.60  47,742.00  ملصص مكافأة نياية اللدمة التغير في

 134,980.56  (348,269.75)  التغير في اايرادات المستحقة

 34.34  (32,046.41)  التغير في األصول األلرر 

 40,928.61  (94,867.15)  التغير في االلتزامات المستحقة 

 --  1,008,363.03  التغير في اايرادات المقدمة 

 944,368.08  978,689.75  صافي التدفقات النقدية الناتجة من النشاط التشغيمي

     التدفقات النقدية من النشاط االستثماري 

 (43,556.50)  (50,808.24)  ااضافات عمى الممتمكات واآلالت والمعدات 

 (43,556.50)  (50,808.24)  النشاط االستتماري  (المستلدمة في)صافي التدفقات النقدية 

     التدفقات النقدية من النشاط التمويمي

 --  (632,760.89)  (3)إيضاح  تسويات عمى صافي األصول في بداية السنة

 --  (632,760.89)  النشاط التمويمي (المستلدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 900,811.58  295,120.62  صافي التدفقات النقدية المحققة لمل السنة

 218,570.21  1,119,381.79  النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة 

 1,119,381.79  1,414,502.41  (3) إيضاح – (أ) بيان –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 
 
 
 
 
 

 إن اايضاحات المرفقة تعتبر جزءاًا أساسياًا من ىبه البيانات المالية

 (د  )بيان 
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  جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
فمسطين  - زةغ

إيضاحات حول البيانات المالية 
 ( شيكل إسرائيمي: العممة) 

 
  معمومات عامة. 1
 

  الوضع القانوني لمجمعية1-1
 وتم تسجيميا لدر وزارة 2009 سبتمبر 15فمسطين بتاريي - تأسست جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل في قطاع غزة 

وىى تعني ، م2000لسنة  (1)وفقاًا ألحكام قانون الجمعيات الليرية والييئات األىمية رقم  (8136)الدالمية تحت رقم 
رساء مبادئ التنشئة الصحيحة وتستيدف النساء وأطفالين بشكل لاص .  بتوفير الحماية لألسرة الفمسطينية من العنف وا 

 
  أهداؼ وغايات الجمعية1-2
 :عايشة لحماية المرأة والطفل نحو تحقيق وتجسيد األىداف التالية سعى جمعيةت -
 .والحماية الدعم للدمات وصولين فرص تحسين لمل من المجتمعيو التنمية في النساء مشاركة وكفاءة فعالية زيادة -
 .أفضل مستقبل أجل من وأسرىم األطفال تنمية وتعزيز لحماية حساسة بيئة إنشاء -
 .الممئمة والقوانين التشريعات لمل من واالطفال النساء تمكين عممية فيرار الق وصناع المشرعون مشاركة  -
 .والمالية والمينية االدارية المجاالت في متمكنة جمعية عايشة جمعية -
 

  أهم السياسات المحاسبية. 2
 

   أسس إعداد البيانات المالية2-1
 .المحاسبيتم إعداد ىبه البيانات المالية إستناداًا إلى طريقة التكمفة التاريلية وأساس ااستحقاق 

  
   العمالت األجنبية2-2

بعممت  تحول التعاممت التي تتمو، الشيكل ااسرائيمي الجمعية وىى  بياتعملالتي يتم عرض البيانات المالية بالعممة 
 وفي تاريي في تاريي حدوث التعاممت حسب أسعار الصرف السائدة الشيكل ااسرائيمي إلى الشيكل ااسرائيميألرر غير 

 حسب األسعار السائدة في الشيكل ااسرائيميالنقدية المسجمة بعممت ألرر إلى  كل بيان لممركز المالي يتم تحويل البنود
:  عمى النحو التالي2015 ديسمبر 31التاريي وتم تقييم وترجمة العممت في بلك 
  شيكل إسرائيمي  3.89760= دوالر أمريكي  -

 شيكل اسرائيمي  4.25828=  يورو أوروبي  -
 . لمسنةنشطة الناتجة في بيان األاالعتراف بالفروقاتويتم 
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   الممتمكات واآلالت والمعدات2-3
يتم تسجيل الممتمكات واآلالت والمعدات في بيان المركز المالي بالتكمفة مطروحاًا منيا االىمك المتراكم وأي إنلفاض 

ويتم احتساب االىمك عمى أساس . متراكم في القيمة، حيث يتم االعتراف بنفقات االىمك في كل سنة في بيان األنشطة
القسط التابت حسب نسب ااىمك الواردة في النظام المالي لمجمعيات الليرية والييئات األىمية كما ىو مبين في 

 (.5)اايضاح رقم 

 

 (%)النسبة السنوية   الفئة
 %20  أجيزة كيربائية  

 %20  أجيزة كمبيوتر  

% 15  السيارات
 %10  األتاث

  %10  مولد كيربائي

 
 المخصصات 2-4

ناتجة عن أحداث سابقة ومن المحتمل تسوية ىبه االتزامات وتقدير  (قانونية أو إنشائية)الملصصات ىى إلتزامات حالية 
بطريقة موتقة، وتمتل القيمة المعترف بيا كملصص أفضل قيمة محتممة والزمة من النفقات لتسوية إلتزام  قيمتيا المحتممة

أي القيمة التي من المرجح أن تدفعيا الجمعية لتسوية إلتزام في تاريي بيان المركز المالي أو  في تاريي بيان المركز المالي
. لتحويمو إلى طرف تالث

 تقوم إدارة الجمعية بإحتساب ملصص مكافأة نياية وبلك بواقع راتب شير عن كل سنة لدمة لمموظف حسب قانون 
 .العمل الفمسطيني

 
  مصروفات المشاريع2-5

 . ىي مصاريف األنشطة التي تنتج من تقديم اللدمات لممنتفعين وىى اليدف الرئيسي لمجمعية
 

  المصروفات العمومية واإلدارية 2-6
 . ىي المصاريف التي تلص اادارة والتي ال تدرج ضمن مصاريف المشاريع

 
  اإليرادات والمصروفات2-7
 .يتم ااعتراف باايرادات وقت حدوتيا- 
 .يتم ااعتراف بالمصروفات وقت حدوتيا ويتم إتباتيا بالسجمت المحاسبية شاممة لضريبة القيمة المضافة- 
 

  النقد والنقد المعادل 2-8
 في النقد بالصندوق واألرصدة الجارية لدر 2015 ديسمبر 31في لغرض إعداد التدفقات النقدية يتمتل النقد والنقد المعادل 

. قصيرة األجل التي تستحق لمل تمتة أشير البنوك والودائع
 

  االلتزامات األخرى 2-9
 لممبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل مشتريات أو اللدمات المستممة سواء تمت أو لم تتم تيتم إتبات المطموبا

 .المطالبة بيا من قبل الموردين
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  ديسمبر31  النقد والنقد المعادل. 3
  2015  2014 

     النقد في الصندوق 

 --  349.00  الصندوق العام 

 --  349.00  مجموع النقد في الصندوق 

     

     النقد لدى البنوك 

     بنك فمسطين

 27,343.69  28,717.33  جاري شيكل - 1124744-0/ حـ

 213,375.63  421,261.73   جاري دوالر  -1124744-0/ حـ

 96,302.74  135,465.34   جاري يورو -1124744-0/ حـ

 5.58  490,097.67  جاري شيكل- 1124744-1/ حـ

 127,892.14  --   جاري دوالر -1124744-1/ حـ

 38,924.08  79,764.38    دوالر  جاري  -1124744-2/ حـ

 --  63,998.59    دوالر  جاري  -1124744-3/ حـ

 6,593.00  7,080.05  جاري شيكل- 1124744-4/ حـ

 20,160.02  112,572.59   جاري دوالر -1124744-4/ حـ

 1.96  --  جاري شيكل- 1124744-5/ حـ

 7.65  7.64   جاري دوالر -1124744-5/ حـ

 35,346.82  77,060.01   جاري يورو -1124744-5/ حـ

 16.93  83,400.00   جاري شيكل– 1124744-7/ حـ

 11,670.00  3,778.50   جاري شيكل– 1124744-6/ حـ

 617,961.29  62,454.95   جاري دوالر– 1124744-6/ حـ

 1,101.27  1,464.00   جاري شيكل– 1124744-8/ حـ

 93,808.62  28,182.57    دوالر  جاري  -1124744-2/ حـ

 --  3,970.41    دوالر  جاري  -1124744-9/ حـ

 1,290,511.42  1,599,275.76  مجموع النقد لدر بنك فمسطين 
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  ديسمبر31  النقد والنقد المعادل / تابع

 2014  2015  شيكات برسم الدفع 

 16,168.00  12,278.04  شيكل- 1124744-0/ حـ

 13,859.63  27,115.60  دوالر- 1124744-0/ حـ

 45,966.13  3,427.63  دوالر- 1124744-8/ حـ

 --  95,721.20  دوالر- 1124744-1/ حـ

 960.00  800.00  شيكل- 1124744-6/ حـ

 54,462.47  20,028.71  دوالر- 1124744-6/ حـ

 25,220.62  14,070.34  دوالر- 1124744-4/ حـ

 10,908.78  266.00  شيكل- 1124744-8/ حـ

 --  10,689.25  شيكل- 1124744-7/ حـ

 --  725.58  شيكل- 1124744-9/ حـ

 3,584.00  --  شيكل- 1124744-4/ حـ

 (171,129.63)  (185,122.35)  مجموع شيكات برسم الدفع 

 1,119,381.79  1,414,502.41   (أ) بيان –مجموع النقد والنقد المعادل 
 

   

  ديسمبر31  

 2014  2015  اإليرادات المستحقة. 4
مشروع تقديم الدعم النفسي لمنساء المتضررات بعد العدوان ااسرائيمي 

 --  185,656.72  لمنطقتي الشجاعية وبيت حانون 2014

 --  84,452.18  مشروع مشاركة القصص تعطينا األمان

 --  66,855.00  2015-2014مشروع نحو حياة لالية من العنف 

مشروع  حماية حقوق األطفال من العنف المبنى عمى النوع 
 --  27,283.20 االجتماعى من لمل تعزيز حقوقيم فى الصحة األنجابية 

 --  13,797.50 مشروع معا لنبدأ من جديد  

 --  3,010.00 مشروع التمكين االقتصادي لمنساء المعيمت ألسرىن 

 1,952.06  --  ايرادات مستحقة لمشروع دعم الدور القيادي لممرأة في قطاع غزة 

 30,832.79  --  ايرادات مستحقة لمشروع لحماية حقوق االطفال

 32,784.85  381,054.60  (أ) بيان –مجموع اإليرادات المستحقة 

 
 

  ديسمبر31  األصول األخرى .  5
  2015  2014 

 15,736.36  47,784.40  سمف الموظفين 

 976.03  974.40  تأمينات نقدية 

 16,712.39  48,758.80  (أ) بيان –مجموع األصول األخرى 
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 الممتمكات واآلالت والمعدات بالصافي. 6
 

 

 
 

 

  
 السيارات 

 
 األثاث

أجهزة ومعدات  
 كهربائية

أجهرة كمبيوتر  
وطابعات 
 وتوابعها

 
 المجموع  مولد كهربائي

             التكمفة 
 224,511.72  18,750.00  63,389.20  46,454.10  20,918.42  75,000.00  2015 يناير 1في 

 50,808.24  --  31,719.24  7,213.00  11,876.00  --  ااضافات 

 275,319.96  18,750.00  95,108.44  53,667.10  32,794.42  75,000.00  2015 ديسمبر 31الرصيد في 
             مجمع اإلهالك 

 85,817.36  5,712.00  21,612.44  18,232.10  5,986.82  34,274.00  2015 يناير 1في 

 39,096.76  1,875.00  13,915.79  9,618.50  2,437.47  11,250.00  إىمك السنة 
 124,914.12  7,587.00  35,528.23  27,850.60  8,424.29  45,524.00  2015 ديسمبر 31الرصيد في 

             

 150,405.84  11,163.00  59,580.21  25,816.50  24,370.13  29,476.00  2015 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
 138,694.36  13,038.00  41,776.76  28,222.00  14,931.60  40,726.00  2014 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
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  ديسمبر 31   االلتزامات المستحقة . 7
  2015  2014 

 2,928.09  3,897.60  أتعاب مينية
 130.00  282.00  متنوعة  

 50,342.02  4,373.11  (إستقطاعات رواتب)ضريبة الدلل 
 --  329.50  مياه وكيرباء 

تصاالت   2,220.66  231.41  ىاتف وا 
 Global Fund  --  48,360.00مساعدات طارئة مشروع 

 103,980.77  9,113.62  (أ) بيان –المستحقة االلتزامات مجموع 

 
 

 

  ديسمبر31  

 2014  2015  المقدمة اإليرادات . 8
مشروع تحسين لدمات الحماية الشاممة لمنساء والفتيات في المناطق المتضررة 

 --  391,549.67 من النزاع في قطاع غزة 

 --  243,082.00 " رياديات" 2014تمكين أميات أيتام العدوان عمى غزة 

 --  78,142.03  2016-2015مشروع سوا نقرر ونغير 

 --  77,084.20 منحة ماريا فند  الممولة من االيسمند . م

 --  69,504.25 مشروع نحو مستقبل عادل وآمن لمنساء 

مشروع التمكين القانوني لممجتمع لدعم الحقوق القانونية لمنساء في شمال 
 قطاع غزة وشرق مدينة غزة

 62,321.56  -- 

 --  50,582.00  2016-2015مشروع نحو حياة لالية من العنف 

اشراك الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين ونبب - وجيات نظر 
 --  36,097.32 العنف  في قطاع غزة 

 --  1,008,363.03  (أ) بيان –مجموع اإليرادات المقدمة 

 

 

   مخصص مكافأة نهاية الخدمة. 9
  2015  2014 

 --  185,889.60  رصيد أول المدة 

 55,185.00  52,557.84  إضافات 

 --  (4,815.84)  إستلدامات

 130,704.60  --  (سنوات سابقة  )ملصص مكافأة نياية اللدمة تسويات 

 185,889.60  233,631.60  (أ) بيان  –مجموع مخصص مكافأة نهاية الخدمة
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المصروفاتاإليراداتالممولاسم المشروع

Island 36,754.5636,754.56يُحت يبرٌب فُد  انًًىنت يٍ االٌسهُد. و

Kvinna till Kvinna199,210.88197,033.35يشزوع َحىبٍئت أفضم وأكثز أيُب نهُسبء ضحبٌب انؼُف

UNDP15,078.4415,078.44 االًَبئً انًخحدة األيى بزَبيج يشزوع انخًكٍٍ انمبَىًَ نهًجخًغ ندػى انحمىق انمبَىٍَت نهُسبء فً شًبل لطبع غزة وشزق يدٌُت غزة

107,000.00104,831.05االَسبٌ حمىق ػٍ انًدافؼٍٍٍ ندػى االورويخىسطٍت انًؤسستحًىٌم يزحهً نهجًؼٍت نخغطٍت حكبنٍف انزواحب وأجزة انًمز

NDC274,969.00280,806.70 االههٍت انًؤسسبث حطىٌز يزكزبداٌت-يشزوع يؼب نُبدأ يٍ جدٌد 

HERF723,483.67697,868.18 االَسبٍَت االسخجببت صُدوق نًُطمخً انشجبػٍت وبٍج حبَى2014ٌيشزوع حمدٌى اندػى انُفسً نهُسبء انًخضزراث بؼد انؼدواٌ اإلسزائٍهً 

98,215.0076,452.53االٌطبنً انخؼبو2015ٌ-2014يشزوع َحى حٍبة خبنٍت يٍ انؼُف 

HERF418,230.05315,098.56 االَسبٍَت االسخجببت صُدوقيشزوع يشبركت انمصص حؼطٍُب األيبٌ

4,159.805,332.99يؼب انخًُىي انؼًم يزكزيزكز انؼًم انخًُىي يؼب- يشزوع دػى اندور انمٍبدي نهًزأة فً لطبع غزة 

UN WOMEN 25,120.7525,120.75يشزوع َحى يسخمبم ػبدل وآيٍ نهُسبء

GIZ79,645.9779,645.97  االنًبًَ انخؼبو2016ٌ-2015يشزوع سىا َمزر وَغٍز 

UNRWA3,010.003,010.00  االوَزوايشزوع انخًكٍٍ االلخصبدي نهُسبء انًؼٍالث ألسزهٍ

Save theChildren 267,530.47258,952.20 حًبٌت حمىق األطفبل يٍ انؼُف انًبُى ػهى انُىع االجخًبػى يٍ خالل حؼزٌز حمىلهى فى انصحت األَجببٍت يشزوع

31,585.1825,777.44االٌطبنى انخؼبوٌيسبػداث نألطفبل انجزحى

38,196.6015,500.00وانطفم انًزأة نخطىٌز انزهزاء جًؼٍتإٌزاد غٍز يمٍد جًؼٍت انزهزاء

GIZ189,327.10181,352.19  االنًبًَ انخؼبو2015ٌ-2014يشزوع سىا َمزر وَغٍز 

UN WOMEN  JAPAN  136,208.80136,208.80يشزوع ححسٍٍ خديبث انحًبٌت انشبيهت نهُسبء وانفخٍبث فً انًُبطك انًخضزرة يٍ انُزاع فً لطبع غزة

KTK- UN WOMEN27,878.1627,879.49 ٌىو نًُبهضت انؼُف ضد انًزأة16حًهت 

Kvinna till Kvinna27,930.4419,770.44اشزان انزجبل وانفخٍبٌ فً حؼزٌز انًسبواة بٍٍ انجُسٍٍ وَبذ انؼُف  فً لطبع غزة- وجهبث َظز 

5,578.005,578.00االٌطبنً انخؼبو2016ٌ-2015يشزوع َحى حٍبة خبنٍت يٍ انؼُف 

--0.00 انخؼبوٌ يؤسست"رٌبدٌبث" 2014حًكٍٍ أيهبث أٌخبو انؼدواٌ ػهى غزة 

5,000.005,000.00انًسخمبم جًؼٍتإٌزاداث يببدرة بأٌدٌُب َصُغ انًسخمبم 

12,450.009,951.91األيم َجىو يؤسستإٌزاداث يببدرة بأٌدٌُب َصُغ انًسخمبم 

2,430.002,054.00--إٌزاداث جًؼٍت انثمبفت وانفكز انحز

--486.25--إٌزاد يؤسست يهخمى انطهبت

2,729,479.122,525,057.55 ( ب ) بيان–   المجموع

2015 ديسمبر 31 إيرادات ومصروفات المنح والمشاريع 
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  ديسمبر31  تبرعات عينية . 11
  2015  2014 

 --  5,881.20   جياز الب توب –تبرعات عينية 

 20,856.00  --   اليمل األحمر االماراتي –تبرعات طرود غبائية 

 9,450.00  --   مؤسسة التعاون –تبرعات طرود غبائية 

 30,306.00  5,881.20  (ب) بيان –مجموع تبرعات عينية 
 

 

  ديسمبر31  ىاإليرادات األخر. 12
  2015  2014 

 2,143.40  12,566.49  إيرادات تأجير قاعات 

 1,060.00  1,080.00  إيرادات رسوم عضوية 

 1,200.00  3,800.00  إيرادات رسوم عطاءات 

 4,004.00  150.00  إيرادات متنوعة 

 --  1,070.00  إيرادات أجور تدريب

 23,857.90  --  إيرادات تمويل المصاريف العمومية واادارية لمجمعية 

 3,794.00  --  إيرادات مركز التدريب الميني 

 36,059.30  18,666.49  (ب) بيان  –اإليرادات األخرى مجموع 
 

 

  ديسمبر31  المصروفات العمومية واإلدارية. 13
  2015  2014 

 154,187.15  88,614.85  الرواتب واألجور والمكافآت

 55,185.00  52,557.84  قسط مكافأة نياية اللدمة 

 393.95  1,193.50  كيرباء ومياه 

 3,174.33  3,464.80  ضيافة 

 1,629.00  6,380.59  نقل ومواصمت

 5,944.50  11,910.99  نفقات سفر 

 4,441.03  3,647.00  متنوعة مصاريف 

 971.00  720.00  لدمات إلكترونية وبرمجيات

 7,772.04  6,153.42   بنكية وفوائدعموالت

 852.60  4,561.40   عامةصيانة

 943.20  1,570.00  رسوم تأمين السيارات 

 6,709.59  7,747.60  أتعاب مينية

 661.63  1,114.28  ىاتف وجوال
 2,072.00  966.34  وقود ومحروقات 

 --  37,017.00  إعداد لطة إستراتيجية ومراجعة 

 --  4,373.11  إستقطاعات ضريبة دلل 

 --  14,075.13  فروقات عممة 

 --  11,570.00  (مقترحات مشاريع)أتعاب إستشارات إدارية 

 11,557.50  --  إيجار مقر الجمعية

 256,494.52  257,637.85  (ب) بيان –مجموع المصروفات العمومية واإلدارية 
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  ديسمبر31  تسويات سنوات سابقة   . 14

  2015  2014 
 --  (31,613.00)  2014تسوية مصاريف مستحقة عن عام 

 --  901.29  تسوية مصاريف إتصاالت ىاتف مستحقة عن سنوات سابقة

 (130,704.60)  --  (سنوات سابقة  )ملصص مكافأة نياية اللدمة 

 (130,704.60)  (30,711.71)  (ب) بيان –مجموع تسويات سنوات سابقة 

 
  صافي االصول في بداية السنة .15

 2015شيكل وبلك مقابل إيرادات تلص مشاريع عام  (632,760.89)تم تلفيض صافي األصول في بداية السنة بمبمغ 
 :وتم إتباتيا في سنوات سابقة كما يمي

 المبمغ   الممول   المشروع 
 Island  36,754.56 منحة ماريا فند  الممولة من االيسمند . م

مشروع تقديم الدعم النفسي لمنساء المتضررات بعد العدوان 
صندوق االستجابة   لمنطقتي الشجاعية وبيت حانون 2014ااسرائيمي 

 HERFاالنسانية 

 537,826.95 

 GIZ  37,822.88التعاون االلماني    2015-2014مشروع سوا نقرر ونغير 
 KTK- UN  يوم لمناىضة العنف ضد المرأة 16حممة 

WOMEN 

 20,356.5 

 632,760.89  اإلجمالي

 

 إدارة المخاطر. 16

ملاطر الصرف األجنبي، : توجو إدارة الجمعية وتدير الملاطر المالية المتعمقة بعممياتيا وأنشطتيا وتتضمن ىبه الملاطر 
 .ملاطر االئتمان ، وملاطر السيولة

 
 ملاطر الصرف األجنبي - أ

تقوم إدارة الجمعية بتنفيب معاممت بالعممت األجنبية مما يفرض نوعاًا من الملاطر نتيجة لتقمبات أسعار صرف ىبه 
جراءات ادارة الملاطر المتعمقة بأسعار الصرف األجنبي. السنة العممت لمل  .و تمتمك الجمعية سياسات وا 

  
 ملاطر االئتمان - ب

تشير ملاطر االئتمان إلى تمك الملاطر التي تظير عندما  يتلمف المدين عن التزاماتو التعاقدية مما ينتج عنو لسائر 
وتمتمك ادارة الجمعية سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل مع األطراف القادرة عمى سداد الديون .  لمجمعيةةمالي

 . كوسيمة لتقميل ملاطر اللسائر المالية الناتجة عن العجز في تسديد الديون ، والحصول عمى ضمانات ممئمة عند المزوم
 
 ملاطر السيولة -  ج

يتبنى مجمس إدارة الجمعية إطار عام ادارة ملاطر السيولة وبلك ألن مجمس إدارة الجمعية مسئول عن إدارة ملاطر 
 . السيولة
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 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية. 17

 .إن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تلتمف بشكل جوىري عن قيمتيا الدفترية بتاريي بيان المركز المالي
 

 
  عدد الموظفين. 18

. عامل متطوع (1)موظفين مشاريع و (8)موظفاًا و (22 )2015 شير ديسمبر لملبمغ عدد الموظفين العاممين بالجمعية 
 

  أرقام المقارنة. 19
  .الحاليةلسنة ل لتتناسب مع عرض البيانات لمسنة السابقةتم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة 




