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 مدقق المستقلالتقرير 

  

  المحترمين أعضاء الجمعية العمومية      /السادة 

     جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل    

  ن فلسطي-غزة 

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

التدفقات النقدية للسنة األنشطة وبيان التغيرات في صافي األصول وبيان   وبيان2014 ديسمبر 31كما في 

  .والمالحظات اإليضاحية األخرىمة المنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الها

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
  

للسياسات المحاسبية الواردة في إيضاح  لة عرض هذه البيانات المالية وفقاًإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدا

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

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

  . سياسات محاسبية مالئمة، وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة

  مسؤولية المدقق
  

ق وفقا للمعايير  لقد قمنا بالتدقي إلى تدقيقنا لها،المالية استناداًإن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات 

 إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نخطط وننفذ التدقيق الدولية للتدقيق،

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

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

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

  .البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ
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    لحماية المرأة والطفلعايشة جمعية

 فلسطين - زةغ
  2014 ديسمبر 31 في كما المالي المركز بيان

   )إسرائيلي شيكل: العملة( 
 

  ديسمبر 31   

  2013    2014  اإليضاح 

         األصول
         األصول المتداولة
 218,570.21  1,119,381.79    3 النقد والنقد المعادل
 167,765.41  32,784.85    4  اإليرادات المستحقة

 16,746.73  16,712.39    5  أصول األخرى
 403,082.35  1,168,879.03    مجموع األصول المتداولة

      
       األصول الغير متداولة 

  132,323.36   138,694.36    6  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي 

 132,323.36   138,694.36    مجموع األصول الغير متداولة

 535,405.71  1,307,573.39    مجموع األصول 
       
        

        صافي األصولااللتزامات و
         المتداولةااللتزامات

 63,052.16   103,980.77    7  التزامات مستحقة
 63,052.16   103,980.77     المتداولةمجموع االلتزامات

         
 --   185,889.60    2-4  مكافأة نهاية الخدمة  مخصص

 63,052.16   37.,289,870    مجموع االلتزامات
         

         صافي األصول
 272,748.00   472,353.55     بداية السنة في صافي األصول
  199,605.55    545,349.47    )ب( بيان –السنة صافي أصول 

 472,353.55   1,017,703.02     )ج( بيان–صافي األصول في نهاية السنة
 535,405.71   1,307,573.39   مجموع االلتزامات وصافي األصول

 
 

  المالية البيانات هذه من أساسياً جزءاً تعتبر المرفقة يضاحاتاإل إن

  

  

  
 

 )أ ( بيان 
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   لحماية المرأة والطفلعايشة جمعية

  فلسطين - زةغ

 2014 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة األنشطة بيان

   )إسرائيلي شيكل: العملة( 

  
 

  ديسمبر 31      

  2013    2014    اإليضاح  

         اداتاإلير

          

 3,848,996.27   4,394,397.49    8 إيرادات المنح والمشاريع

 390,002.20   263,995.52     تبرعات نقدية 

 9,376.18   30,306.00    9 تبرعات عينية 

 28,705.50   36,059.30    10  إيرادات أخرى 

 --   35,740.57      فروق عملة 

 4,277,080.15   4,760,498.88     مجموع اإليرادات 

          

         المصروفات 

          

 3,869,255.15   3,760,458.79    8 مصروفات المنح والمشاريع 

 196,672.44   256,494.52    11  المصروفات العمومية واإلدارية 

 --   30,306.00      )طرود غذائية(تبرعات عينية 

 28,517.64   37,185.50    6 إهالك السنة

 4,094,445.23   4,084,444.81     ع المصروفات مجمو

 182,634.92   676,054.07     صافي أصول السنة من النشاط

         :بنود اخرى

  16,970.63   (130,704.60)    12  تسويات سنوات سابقة 

  199,605.55   545,349.47     )أ(  بيان – صافي أصول السنة

  
  المالية البيانات هذه من أساسياً جزءاً تعتبر المرفقة يضاحاتاإل إن

 

 

  

  )ب( بيان 



 

5 

   لحماية المرأة والطفلعايشة جمعية

  فلسطين - زةغ

 2014  ديسمبر31 التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في بيان

   )إسرائيلي شيكل: العملة( 
  
  

  
 

  المالية البيانات هذه من أساسياً جزءاً تعتبر المرفقة يضاحاتاإل إن
 
  
  
 
  
  
  
 
  

    
  الفائض

  العام

استثمار في   

الممتلكات 

  واآلالت والمعدات

    

  المجموع

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

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

  ــ    )37,185.50(    37,185.50    إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ــ    43,556.50    )43,556.50(    إضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات 

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

              

              

              

  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    الت والمعدات إهالك الممتلكات واآل

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

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

إستبعادات من مجمع إهالك الممتلكات واآلالت 

  والمعدات 

  
  ــ    4,868.78    )4,868.78(

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

              

              

              

  )ج( بيان 
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   لحماية المرأة والطفلعايشة جمعية

  فلسطين - زةغ

 2014 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة النقدية التدفقات بيان

   )إسرائيلي شيكل: العملة( 

  
 

  ديسمبر 31    

    2014    2013  

       التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

  199,605.55    545,349.47   صافي أصول السنة 

تعديالت لمطابقة صافي أصول السنة مع صافي التدفقات النقدية من 

 النشاط التشغيلي
      

 28,517.64   37,185.50   تلكات واآلالت والمعدات إهالك المم

  --   185,889.60    مخصص مكافأة نهاية الخدمة التغير في

  )167,765.41(    134,980.56    التغير في اإليرادات المستحقة

  )11,575.73(    34.34    التغير في األصول األخرى 

 49,858.16   40,928.61   التغير في االلتزامات المستحقة 

 98,640.21   944,368.08   افي التدفقات النقدية الناتجة من النشاط التشغيليص

       التدفقات النقدية من النشاط االستثماري

)23,658.00(   (43,556.50)   لممتلكات واآلالت والمعدات  على ااإلضافات  

 5,584.78   --    لممتلكات واآلالت والمعدات من ااإلستبعادات

)4,868.78(   --    متلكات واآلالت والمعدات المستبعدةللممجمع اإلهالك   

)22,942.00(   (43,556.50)   النشاط االستثماري) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية   

 75,698.21   900,811.58   صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

 142,872.00   218,570.21     في بداية السنة  كماالنقد والنقد المعادل

 218,570.21   1,119,381.79   )3( إيضاح – )أ( بيان – في نهاية السنة  كماالنقد والنقد المعادل

  
 

 
  المالية البيانات هذه من أساسياً جزءاً تعتبر المرفقة يضاحاتاإل إن

 

 

 

 

  

  )د( بيان 
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    لحماية المرأة والطفلعايشة جمعية

  فلسطين - زةغ

  المالية البيانات حول اتإيضاح

   )إسرائيلي شيكل: العملة( 

  
   معلومات عامة. 1

   الوضع القانوني للجمعية1-1

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

وهى ، م2000لسنة  ) 1(ية والهيئات األهلية رقم     وفقاً ألحكام قانون الجمعيات الخير    ) 8136(تحت رقم   وزارة الداخلية   

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

  . خاص

  

   أهداف وغايات الجمعية1-2

  : عايشة لحماية المرأة والطفل نحو تحقيق وتجسيد األهداف التالية جمعيةتسعى -

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

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

  .المالئمة نينوالقوا التشريعات خالل من واالطفال النساء تمكين عملية القرار في وصناع المشرعونمشاركة  -

  .والمالية والمهنية االدارية المجاالت في متمكنة جمعية عايشة جمعية -

  

   أهم السياسات المحاسبية. 2

  

    أسس إعداد البيانات المالية2-1

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

    

   العمالت األجنبية 2-2

بعمـالت   تحول التعامالت التي تتم   و،  الشيكل اإلسرائيلي  الجمعية وهى     بها تعملالتي  يتم عرض البيانات المالية بالعملة      

 وفـي   في تاريخ حدوث التعامالت    حسب أسعار الصرف السائدة      الشيكل اإلسرائيلي إلى الشيكل اإلسرائيلي    أخرى غير   

 حـسب األسـعار   الشيكل اإلسرائيليالنقدية المسجلة بعمالت أخرى إلى  تاريخ كل بيان للمركز المالي يتم تحويل البنود       

  : على النحو التالي2014 ديسمبر 31وتم تقييم وترجمة العمالت في السائدة في ذلك التاريخ 

  شيكل إسرائيلي  3.90412= دوالر أمريكي  -

    شيكل اسرائيلي4.74538=  يورو أوروبي  -

 . للسنةنود النقدية في بيان األنشطةف الناتجة من ترجمة البويتم االعتراف بفروقات أسعار الصر
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   الممتلكات واآلالت والمعدات 2-3

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات في بيان المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منها االهالك المتراكم وأي إنخفاض                 -

ويتم احتـساب االهـالك علـى       .  كل سنة في بيان األنشطة     متراكم في القيمة، حيث يتم االعتراف بنفقات االهالك في        

حسب نسب اإلهالك الواردة في النظام المالي للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية كما هـو فـي                أساس القسط  الثابت     

 ).6(اإليضاح رقم 

  

  %20أجهزة كمبيوتر وطابعات     %20أجهزة كهربائية     %10األثاث     15%سيارات 

               %10مولد كهربائي 

  

  المخصصات 2-4

ناتجة عن أحداث سابقة ومن المحتمل تـسوية هـذه اإللتزامـات            ) قانونية أو إنشائية  (المخصصات هى إلتزامات حالية     

وتقدير قيمتها المحتملة بطريقة موثقة، وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة والزمة مـن النفقـات                  

ن المركز المالي أي القيمة التي من المرجح أن تدفعها الجمعية لتسوية إلتزام في تاريخ بيـان  لتسوية إلتزام في تاريخ بيا  

  . المركز المالي أو لتحويله إلى طرف ثالث

 وبأثر رجعي خالل    قانون العمل الفلسطيني  وفقا ل قامت إدارة الجمعية بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فيها           

،  وبواقع شهر على كل سنة خدمة حسب آخر راتب يتقاضـاه الموظـف             2014 ديسمبر   31 ية في   السنة المالية المنته  

تم توزيعها على بند تسويات سنوات       شيكل) 185,889.60(حيث بلغت قيمة المخصصات المالية لمكافأة نهاية الخدمة         

  بقيمة   2014 ديسمبر   31شيكل والباقي تم تحميلة على السنة المالية الحالية المنتهية في           ) 130,704.60(سابقة بقيمة   

   .شيكل )55,185.00(

  

   مصروفات المشاريع2-5

  . هي مصاريف األنشطة التي تنتج من تقديم الخدمات للمنتفعين وهى الهدف الرئيسي للجمعية

  

  المصروفات العمومية واإلدارية  2-6

  . التي تخص اإلدارة والتي ال تدرج ضمن مصاريف المشاريعهي المصاريف 

  

  اإليرادات والمصروفات 2-7

  .تحققهاعتراف باإليرادات وقت  يتم اإل-

  .عتراف بالمصروفات وقت حدوثها ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافةاإل يتم -

  

  النقد والنقد المعادل  2-8

 في النقد بالصندوق واألرصدة الجاريـة  2014  ديسمبر31دفقات النقدية يتمثل النقد والنقد المعادل في      لغرض إعداد الت  

  .لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر

  

  االلتزامات األخرى  2-9

 المستلمة سواء تمت أو لـم تـتم         يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل مشتريات أو الخدمات           

  .المطالبة بها من قبل الموردين
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  ديسمبر 31    

  2013    2014    المعادل والنقد النقد. 3

        النقد في الصندوق

 7.00   --    صندوق النثرية 

 354.96   --    الصندوق العام 

 361.96   --    مجموع النقد في الصندوق

        

         البنوك لدىالنقد 

          لسطينبنك ف

 4,689.90   27,343.69     جاري شيكل- 1124744- 0/ حـ

 75,839.29   213,375.63     جاري دوالر  -1124744- 0/ حـ

 51,254.00   96,302.74     جاري يورو -1124744- 0/ حـ

 1,714.68   5.58    جاري شيكل- 1124744- 1/ حـ

 33,171.22   127,892.14    جاري دوالر -1124744-1/ حـ

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

 3,003.55   6,593.00    جاري شيكل- 1124744-4/ حـ

 17,635.42   20,160.02    جاري دوالر -1124744-4/ حـ

 27,015.00   1.96    جاري شيكل- 1124744-5/ حـ

 6.82   7.65    جاري دوالر -1124744-5/ حـ

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

 1,728.02   16.93     جاري شيكل– 1124744-7/ حـ

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

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

 2,156.00   617,961.29    دوالر جاري – 1124744-6/ حـ

 5.73   1,101.27     جاري شيكل– 1124744-8/ حـ

 59,239.66   93,808.62     دوالر جاري– 1124744-8/ حـ

 279,924.49   1,290,511.42    مجموع النقد لدى بنك فلسطين 

 279,924.49   1,290,511.42   مجموع النقد لدى البنوك 
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 ديسمبر 31     النقد والنقد المعادل/ تابع

 2013   2014    شيكات برسم الدفع 

 3,857.00   16,168.00   شيكل - 1124744- 0/ حـ

 31,041.60   13,859.63    دوالر- 1124744- 0/ حـ

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

  1,050.00    --    دوالر- 1124744-1/ حـ

  ــ    --     شيكل- 1124744-3/ حـ

 6,849.00   3,584.00     شيكل- 1124744-4/ حـ

 --   960.00     دوالر- 1124744-6/ حـ

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

  7,979.64    25,220.62    دوالر- 1124744-4/ حـ

  1,000.00    --     شيكل- 1124744-5/ حـ

  3,658.00    --     شيكل- 1124744-7/ حـ

  6,090.00    --     دوالر- 1124744-7/ حـ

  191.00    10,908.78     شيكل- 1124744-8/ حـ

 (61,716.24)   (171,129.63)    شيكات برسم الدفع 

 218,570.21   1,119,381.79    ) أ( بيان –مجموع النقد والنقد المعادل 
  

  ديسمبر 31    

  2013    2014    المستحقة اإليرادات. 4

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

 --   30,832.79    ايرادات مستحقة لمشروع لحماية حقوق االطفال

 32,353.56   --    بي إيرادات مستحقة لمشروع التأديب اإليجا

 117,651.84   --   إيرادات مستحقة لمشروع الدعم النفسي للنساء المهجرات

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

 167,765.41   32,784.85    )أ( بيان –مجموع اإليرادات المستحقة 
   

  ديسمبر 31    

  2013    2014    األخرى األصول. 5

 15,876.73   15,736.36    سلف الموظفين 
 870.00   976.03    تأمينات نقدية 

 16,746.73   16,712.39    )أ( بيان –مجموع األصول األخرى 
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  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي. 6
 

 

 
 
 

    

  السيارات 

  

  األثاث

  
أجهزة ومعدات 

  كهربائية

 حاسوب أجهرة  

وطابعات 

  وتوابعها

  

  المجموع    مولد كهربائي

                          التكلفة 

180,955.22  18,750.00   41,534.80   25,072.00   20,598.42   75,000.00    2014 يناير 1في 
 43,556.50   --   21,854.40   21,382.10   320.00    --    اإلضافات 

224,511.72  18,750.00   63,389.20   46,454.10   20,918.42   75,000.00    2014 ديسمبر 31الرصيد في 

                       مجمع اإلهالك 

 48,631.86  3,837.00  8,934.60  8,941.28  3,894.98  23,024.00    2014 يناير 1في 
37,185.50  1,875.00   12,677.84   9,290.82   2,091.84   11,250.00    إهالك السنة 

 85,817.36  5,712.00   21,612.44   18,232.10    5,986.82   34,274.00    2014 ديسمبر 31الرصيد في 

                        
138,694.36  13,038.00   41,776.76   28,222.00   14,931.60   40,726.00    2014 ديسمبر 31دفترية في صافي القيمة ال

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

  2013    2014      المستحقة االلتزامات. 7

  1,145.23    2,220.66    اتصاالت 

  2,610.00    2,928.09    أتعاب مهنية

  55,851.78    50,342.02    مبادرة النوع االجتماعيضريبة دخل على رواتب مشروع 

 --   Global Fund   48,360.00مساعدات طارئة مستحقة مشروع 

 --   130.00    ضيافة ونثرية مستحقة 

  325.75   --    مياه وكهرباء

  1,740.00    --    م تأمين مستحق  رسو

  1,379.40    --    ضريبة دخل على رواتب موظفي الجمعية  

  63,052.16   103,980.77    )أ( بيان –المستحقة  االلتزاماتمجموع 
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وإنما تقوم بإثبات جميع المبالغ المستلمة خالل السنة كإيرادات لنفس السنة مما يؤدي إلى وجود فائض لبعض المشاريع ، يل المبالغ الواجب استعمالها في تغطية مصاريف المشاريع في السنوات التاليةال تقوم إدارة الجمعية بترح* 

.الالحقةفي هذه السنة وعجز في السنوات 

 4201 ديسمبر31 إيرادات ومصروفات البرامج والمشاريع- 8

 المشروع
  

  الممول
  

 اإليرادات
  

 المصروفات
  أصول  

  ثابتة 

) عجز (فائض  

  المشاريع

 34,633.62  (286.26)  (54,639.70)  89,559.58   االيسلند    منحة ماريا فند 

 K.T.K   168,657.86  (163,310.77)  (12,180.00)  (6,832.91)    مشروع حماية النساء المعنفات في محافظتي غزة والشمال 

 UNRWA – OCHAR – UN Women  --  (5,855.00)  --  (5,855.00)     يوم لمناهضة العنف ضد المرأة16حملة 

 UNRWA   2,331,218.02  (2,318,556.69)  --  12,661.33    برنامج مبادرة النوع االجتماعي-مشروع تقديم التسهيالت المالية واإلدارية

 OCHA   730,884.10  (193,057.15)  --  537,826.95  ت بعد العدوان اإلسرائيلي على غزةمشروع الدعم النفسي للنساء المهجرا

 Italian Project   90,062.24  (65,395.40)  (5,908.14)  18,758.70  مشروع نحو حياة خالية من العنف 

 SCI   17,215.48  (50,527.23)  (3,480.00)  (36,791.75)   مشروع تعليم حقوق الصحة اإلنجابية 

 GIZ   19,105.00  (45,348.00)  --  (26,243.00)   مشروع سوا نقرر ونغير 

 UNRWA   325,247.98(316,772.26)  --  8,475.72    رفع مستوى الوعي بالعنف األسري في المجتمع  مشروع

 --  Front Line Defenders   17,104.20  --  (17,104.20)    مشروع تركيب كاميرات مراقبة وانذار سرقة 
 1,474.80  --  (5,961.01)7,435.81   مركز العمل التنموي معا    مشروع دعم الدور القيادي للمرأة في قطاع غزة 

 SCI   300,573.72(298,182.46) --  2,391.26   مشروع حماية حقوق األطفال من العنف المبنى على النوع االجتماعي 

 KTK   36,660.00  (36,675.00) --  (15.00)   (ISW) منحة دعم وتفريغ نفسي وترفيه 

 GIZ   176,645.00  (138,822.12) --  37,822.88   )2014(مشروع سوا نقرر ونغير 

 UNWOMEN  &  KTK   30,136.50  (9,780.00) --  20,356.50     (2014) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة16حملة 

 UNRWA  --  (1,715.00) --  (1,715.00)  ربات األسر في قطاع غزة مشروع التمكين االقتصادي للنساء 

 Global Fund for Women  53,892.00  (55,861.00) --  (1,969.00)   منحة مساعدات طارئة 

  *594,980.10   (38,958.60)  (3,760,458.79)  4,394,397.49       )ب( بيان  –المجموع 
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  ديسمبر 31    

  2013    2014     عينية تبرعات. 9

 --   20,856.00     اإلماراتي الهالل األحمر –تبرعات طرود غذائية 
 --   9,450.00     مؤسسة التعاون –تبرعات طرود غذائية 

 9,376.18   --     أجهزةتبرعات 

 9,376.18   30,306.00    )ب( بيان –تبرعات عينية مجموع 
 
  

  ديسمبر 31    

  2013    2014    ىاألخر اإليرادات. 10

 9,434.65   3,794.00    إيرادات مركز التدريب المهني 
 7,889.68   2,143.40    إيرادات تأجير قاعات 

 2,080.00   1,060.00    إيرادات رسوم عضوية 
  2,100.00    1,200.00    إيرادات رسوم عطاءات 

  1,652.00    4,004.00    إيرادات متنوعة 

  --    23,857.90    دارية للجمعية إيرادات تمويل مصاريف العمومية واإل

  5,549.17    --    إيرادات أجور تدريب

 28,705.50   36,059.30    )ب( بيان – األخرى اإليراداتمجموع 
 
  

  ديسمبر 31    

  2013    2014    ةواإلداري العمومية المصروفات. 11

 133,426.06  154,187.15    الرواتب واألجور والمكافآت
 --  55,185.00    كافأة نهاية الخدمة قسط م

 573.00  393.95    كهرباء ومياه 
 1,971.00  3,174.33    ضيافة 

 2,187.00  1,629.00    نقل ومواصالت
 --  5,944.50    نفقات سفر 
 10,516.80  4,441.03    متنوعة أخرى مصاريف 

 2,530.00  971.00    خدمات إلكترونية وبرمجيات
 3,342.11  7,772.04    نكية ب وفوائدعموالت

 1,513.50  852.60     عامةصيانة
 1,740.00  943.20    رسوم تأمين 

 5,646.50  11,557.50    إيجار المقر للجمعية
 5,235.00  6,709.59    أتعاب تدقيق الحسابات

  2,579.00   661.63    هاتف وجوال

  2,784.00  2,072.00    وقود ومحروقات وأخرى

 411.00  --    ات قرطاسية ومطبوع
 656.80  --    نقديةمفقودات 

 8,470.67  --    فروقات عملة 
 13,090.00  --    )مقترحات مشاريع( إستشارات إدارية أتعاب

 196,672.44  256,494.52    )ب (بيان –المصروفات العمومية واإلدارية مجموع 
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  ديسمبر 31    

  2013    2014       سابقة سنوات تسويات. 12

 -- (130,704.60)    )2013 ديسمبر 31حتى (مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 16,970.63 -- -     سنوات سابقة إيرادات

 16,970.63 (130,704.60)    )ب( بيان – تسويات سنوات سابقةمجموع 

 
 المخاطر إدارة .13

مخـاطر الـصرف    : وأنشطتها وتتضمن هذه المخـاطر      توجه إدارة الجمعية وتدير المخاطر المالية المتعلقة بعملياتها         

  .األجنبي، مخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة

  

  مخاطر الصرف األجنبي -أ

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

  .ت وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبيتمتلك الجمعية سياساو. السنة العمالت خالل

   

   مخاطر االئتمان -ب

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

 مع األطراف القادرة علـى سـداد الـديون          الجمعية سياسات ائتمانية توضح كيفية التعامل      إدارةوتمتلك  .  للجمعية مالية

  . كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن العجز في تسديد الديون، والحصول على ضمانات مالئمة عند اللزوم

  

    مخاطر السيولة -ج

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

  . السيولة
  

 المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة .14
  .إن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ بيان المركز المالي

  

  

   الموظفين عدد. 15

 )4( و  مـوظفين مـشاريع    )4( و  موظـف  )23( 2014  نهاية شهر ديسمبر   حتىبلغ عدد الموظفين العاملين بالجمعية      

  .متطوعينعاملين 

  

   المقارنة أرقام. 16

  . ب مع عرض البيانات للسنة الحالية لتتناسللسنة السابقةتم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة 




