جسعية عايذة لحساية السرأة والظفل
غزة – فمدظين
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جسعية عايذة لحساية السرأة والظفل
غزة – فمدظين

الفيــرس
الرفحة

بيان

تقخيخ السجقق السدتقل

1

ـــ

بياف السخكد السالي كسا في  11ديدسبخ 6116

4

(أ)

بياف األنذصة لمدشة السشتيية في  11ديدسبخ 6116

5

(ب)

بياف التغيخات في صافي األصػؿ لمدشة السشتيية في  11ديدسبخ 6116

6

(ج)

بياف التجفقات الشقجية لمدشة السشتيية في  11ديدسبخ 6116

7

(د)

17 -8

ـــ

إيزاحات حػؿ البيانات السالية

0

جسعية عايذة لحساية السرأة والظفل
غزة  -فمدظين
بيان السركز السالي كسا في  13ديدسبر 6132

بيان ( أ )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )

اإليزاح

األصهل
األصػؿ الستجاولة

الشقج والشقج السعادؿ

اإليخادات السدتحقة
األصػؿ األخخػ

 13ديدسبر
6132

6132

1

1,793,811.68

1,414,502.41

4

121,723.10

381,054.60

5

150,344.02

48,758.80

18,001.00

---

6,121,280,20

1,844,315.81

مراريف مجفػعة مقجماً
مجسهع األصهل الستداولة
األصػؿ الغيخ متجاولة

السستمكات واآلالت والسعجات بالرافي

6

مجسهع األصهل الغير متداولة

مجسهع األصهل

132,694.99

150,405.84

132,694.99

150,405.84

2,216,574.79

1,994,721.65

االلتزامات وصافي األصهل

االلتدامات الستجاولة

اإللتدامات السدتحقة

اإليخادات السقبػضة مقجماً
مجسهع االلتزامات الستداولة

7

47.664,58

9,113.62

8

828,379.73

1,008,363.03

876,044.31

1,017,476.65

اإللتدامات غيخ الستجاولة

مخرز مكافأة نياية الخجمة

9

اإللتزامات غير الستداولة

مجسهع االلتزامات

268,427.72

233,631.60

268,427.72
1,144,472.03

233,631.61
1,251,108.25

صافي األصػؿ

صافي األصػؿ في بجاية الدشة

743,613.41

384,942.13

صافي أصػؿ الدشة – بياف (ب)

328,489.36

358,671.27

1,072,102.76
2,216,574.79

743,613.41

صافي األصهل في نياية الدشة – بيان (ج)

مجسهع االلتزامات وصافي األصهل

إف اإليزاحات السخفقة تعتبخ جدءاً أساسياً مغ ىحه البيانات السالية

4

1,994,721.65

جسعية عايذة لحساية السرأة والظفل
غزة  -فمدظين
بيان األنذظة لمدشة السشتيية في  13ديدسبر 6132

بيان ( ب )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )

 13ديدسبر
اإليزاح

2015

6132

اإليرادات
إيخادات السشح والسذاريع

3,442,312.80

2,729,479.12

564,038.38

457,148.33

274,822.24

18,666.49

تبخعات عيشية

---

5,881.20

مجسهع اإليرادات

,,623,381,,6

1,633,382,3,

10

تبخعات نقجية
اإليخادات األخخػ

11

السرروفات
مرخوفات السشح والسذاريع

10

3,512,848.20

2,525,057.55

السرخوفات العسػمية واإلدارية

12

383,447.95

257,637.85

إىالؾ الدشة

6

47,717.23

39,096.76

مرخوفات أخخػ

14

14,227.00

---

مجسهع السرروفات

3,958,240.38

6,263,806,32

صافي األصهل من الشذاط

322,933.04

389,382.98

بشػد أخخػ:
تدػيات سشػات سابقة

15

صافي أصهل الدشة – بيان (أ)

5,556.32

)(30,711.71

328,489.36

358,671.27

إف اإليزاحات السخفقة تعتبخ جدءًا أساسياً مغ ىحه البيانات السالية
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جسعية عايذة لحساية السرأة والظفل
غزة  -فمدظين
بيان التغيرات في صافي األصهل لمدشة السشتيية في  13ديدسبر 6132

بيان ( ج )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )

الفائض
العام

استثسار في
السجسهع

السستمكات واآلالت
والسعدات

صافي األصهل في  3يشاير 6132

201,618,22

321,,12,2,

743,613.40

صافي األصػؿ لمدشة – بياف (ب)

328,489.36

---

328,489.36

إىالؾ السستمكات واآلالت والسعجات

47,717.23

)(47,717.23

---

إضافات عمى السستمكات واآلالت والسعجات

)(21,910.99

21,910.99

---

إستبعادات مغ السستمكات واآلالت والسعجات

3,888.61

)(3,888.61

---

إستبعادات مغ مجسع إىالؾ السستمكات واآلالت والسعجات

)(3,888.61

3,888.61

---

تدػيات عمى مجسع إىالؾ السستمكات واآلالت والسعجات

()8,095.39

8,095.39

---

صافي األصهل في  13ديدسبر  – 6132بيان (أ)

010,,18,88

132,694.99

1,072,102.76

صافي األصهل في  3يشاير 6132

879,008.66

138,694.36

1,017,703.02

تدػيات عمى صافي األصػؿ في بجاية الدشة

)(632,760.89

--

)(632,760.89

صافي األصػؿ لمدشة – بياف (ب)

358,671.27

--

358,671.27

إىالؾ السستمكات واآلالت والسعجات

39,096.76

)(39,096.76

--

إضافات عمى السستمكات واآلالت والسعجات

)(50,808.24

50,808.24

--

صافي األصهل في  13ديدسبر  – 6132بيان (أ)

201,618,22

321,,12,2,

743,613.40

إف اإليزاحات السخفقة تعتبخ جدءاً أساسياً مغ ىحه البيانات السالية
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جسعية عايذة لحساية السرأة والظفل
غزة  -فمدظين
بيان التدفقات الشقدية لمدشة السشتيية في  13ديدسبر 6132

بيان ( د )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )
 13ديدسبر
2015

2016
التدفقات الشقدية من الشذاط التذغيمي
صافي أصػؿ الدشة

328,489.36

358,671.27

تعجيالت لسصابقة صافي أصػؿ الدشة مع صافي التجفقات الشقجية مغ
الشذاط التذغيمي
إىالؾ السستمكات واآلالت والسعجات

47,717.23

39,096.76

التغيخ في مخرز مكافأة نياية الخجمة

34,796.12

47,742.00

التغيخ في اإليخادات السدتحقة

259,331.50

)(348,269.75

التغيخ في السراريف السجفػعة مقجماً

)(18,001.00

---

التغيخ في األصػؿ األخخػ

)(101,585.22

)(32,046.41

التغيخ في االلتدامات السدتحقة

38,550.96

)(94,867.15

التغيخ في اإليخادات السقبػضة مقجماً

)(179,983.30

1,008,363.03

صافي التجفقات الشقجية الشاتجة مغ الشذاط التذغيمي

409,315.65

978,689.75

التدفقات الشقدية من الشذاط االستثساري
اإلضافات عمى السستمكات واآلالت والسعجات

)(21,910.99

)(50,808.24

إستبعادات مغ السستمكات واآلآلت والسعجات

3,888.61

---

إستبعادات مغ مجسع السستمكات واآلآلت والسعجات

)(3,888.61

---

تدػيات عمى مجسع السستمكات واآلالت والسعجات

()8,095.39

---

صافي التجفقات الشقجية (السدتخجمة في) الشذاط االستثسارؼ

()11.116,18

)(50,808.24

التدفقات الشقدية من الشذاط التسهيمي
تدػيات عمى صافي األصػؿ في بجاية الدشة

---

)(632,760.89

صافي التجفقات الشقجية (السدتخجمة في) الشذاط التسػيمي

---

)(632,760.89

صافي التجفقات الشقجية السحققة خالؿ الدشة

379,309.27

295,120.62

الشقج والشقج السعادؿ كسا في بجاية الدشة

1,414,502.41

1,119,381.79

الشقد والشقد السعادل كسا في نياية الدشة – بيان (أ) – إيزاح ()1

1,793,811.68

1,414,502.41

إف اإليزاحات السخفقة تعتبخ جدءاً أساسياً مغ ىحه البيانات السالية
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جسعية عايذة لحساية السرأة والظفل
غزة  -فمدظين
إيزاحات حهل البيانات السالية
( العسمة :شيكل إسرائيمي )
 .3معمهمات عامة
 3-3الهضع القانهني لمجسعية
تأسدػت جسعيػة عايذػػة لحسايػة السػخأة والصفػػل فػي قصػاع غػدة  -فمدػصيغ بتػاريخ  15سػػبتسبخ  6119وتػع تدػجيميا لػػجػ و ازرة
الجاخميػػة تحػػت رقػػع ( )8116وفق ػاً ألحكػػاـ قػػانػف الجسعيػػات الخيخيػػة والييئػػات األىميػػة رقػػع ( )1لدػػشة 6111ـ ،وىػػى تعشػػي
بتػفيخ الحساية لألسخة الفمدصيشية مغ العشف وإرساء مبادغ التشذئة الرحيحة وتدتيجؼ الشداء وأشفاليغ بذكل خاص.
 6-3أىداف وغايات الجسعية
 تدعى جسعية عايذة لحساية السخأة والصفل نحػ تحقيق وتجديج األىجاؼ التالية: زيادة فعالية وكفاءة مذاركة الشداء في التشسية السجتسعيو مغ خالؿ تحديغ فخص وصػليغ لخجمات الجعع والحساية. إنذاء بيئة حداسة لحساية وتعديد تشسية األشفاؿ وأسخىع مغ أجل مدتقبل أفزل. مذاركة السذخعػف وصشاع القخار في عسمية تسكيغ الشداء واالشفاؿ مغ خالؿ التذخيعات والقػانيغ السالئسة. جسعية عايذة جسعية متسكشة في السجاالت االدارية والسيشية والسالية. .6أىم الدياسات السحاسبية
 3-6أسس إعداد البيانات السالية
تع إعجاد ىحه البيانات السالية إستشاداً إلى شخيقة التكمفة التاريخية وأساس اإلستحقاؽ السحاسبي.
 6-6العسالت األجشبية
يػػتع عػػخض البيانػػات الساليػػة بالعسمػػة التػػي تعسػػل بيػػا الجسعيػػة وىػػى الذػػيكل اإلسػخائيمي ،وتحػػػؿ التعػػامالت التػػي تػػتع بعسػػالت
أخخػ غيخ الذيكل اإلسخائيمي إلى الذيكل اإلسخائيمي حدب أسعار الرخؼ الدائجة في تاريخ حػجوث التعػامالت وفػي تػاريخ
كل بياف لمسخكد السالي يتع تحػيل البشػد الشقجية السدجمة بعسالت أخخػ إلػى الذػيكل اإلسػخائيمي حدػب األسػعار الدػائجة فػي
ذلظ التاريخ وتع تقييع وتخجسة العسالت في  11ديدسبخ  2016عمى الشحػ التالي:
 دوالر أمخيكي =  3.84132شيكل إسخائيمي يػرو أوروبي =  4.04706شيكل اسخائيميويتع االعتخاؼ بالفخوقات الشاتجة عغ تقييع العسالت في بياف األنذصة لمدشة.

8

 1-6السستمكات واآلالت والسعدات
ي ػػتع اإلعتػ ػخاؼ مب ػػجئياً بالسستمك ػػات واآلالت والسع ػػجات السح ػػتفع بي ػػا لإس ػػتخجاـ خ ػػالؿ عسمي ػػة اإلنت ػػاج أو تدوي ػػج البز ػػائع أو

الخجمات أو ألغخاض إداريػة بالتكمفػة التػي تسثػل سػعخ الذػخاء مزػافاً إليػو أؼ تكػاليف أخػخػ تػع تحسيميػا عمػى نقػل السعػجات
إلى السػقع وتحقيق الذخوط الالزمة ليا لتعسل بالصخيقة التي تخغبيا اإلدارة.

بعػػج االعت ػخاؼ السبػػجئي ،يػػتع تد ػجيل السستمكػػات واآلالت والسعػػجات فػػي بيػػاف السخكػػد السػػالي بالتكمفػػة مصخوح ػاً مشيػػا االىػػالؾ
الستػخاكع وأؼ إنخفػػاض متػخاكع فػػي القيسػػة ،أمػػا األ ارضػػي فػػال تدػػتيمظ .يػػتع االعتػخاؼ بشفقػػات االىػػالؾ فػػي كػػل سػػشة فػػي بيػػاف

األنذصة .ويتع احتداب االىالؾ عمى أساس القدط الثابػت والػحؼ يتػقػع أف تدػتيمظ الجسعيػة السشػافع االقترػادية السدػتقبمية

الستػقعػػة ليػػحا األصػػل خػػالؿ العسػػخ اإلنتػػاجي لػػو .يػػتع إىػػالؾ السستمكػػات واآلالت والسعػػجات بإسػػتخجاـ شخيقػػة القدػػط الثابػػت
حدب ندب اإلىالؾ الػاردة في الشطاـ السالي لمجسعيات الخيخية والييئات كسا ىػ في اإليزاح رقع (.)6
الفئة

الشدبة الدشهية ()%

أجيدة كيخبائية

%61

الديارات

%15

أجيدة كسبيػتخ
األثاث

مػلج كيخبائي

%61
%10

% 11

 ,-6السخررات
السخررات ىى إلتدامات حالية (قانػنية أو إنذائية) ناتجة عغ أحجاث سابقة ومػغ السحتسػل تدػػية ىػحه اإللت ادمػات وتقػجيخ
قيستيا السحتسمة بصخيقة مػثقة ،وتسثل القيسة السعتخؼ بيا كسخرز أفزػل قيسػة محتسمػة والزمػة مػغ الشفقػات لتدػػية إلتػداـ
في تاريخ بياف السخكد السالي أؼ القيسة التي مغ السخجح أف تجفعيا الجسعية لتدػػية إلتػداـ فػي تػاريخ بيػاف السخكػد السػالي أو
لتحػيمو إلى شخؼ ثالػث .تقػػـ إدارة الجسعيػة بإحتدػاب مخرػز مكافػأة نيايػة وذلػظ بػاقػع ارتػب شػيخ عػغ كػل سػشة خجمػة
لمسػضف حدب قانػف العسل الفمدصيشي.
 2-6مرروفات السذاريع
ىي مراريف األنذصة التي تشتج مغ تقجيع الخجمات لمسشتفعيغ وىى اليجؼ الخئيدي لمجسعية.
 2-6السرروفات العسهمية واإلدارية
ىي السراريف التي تخز اإلدارة والتي ال تجرج ضسغ مراريف السذاريع.
 8-6اإليرادات والسرروفات
 يتع اإلعتخاؼ باإليخادات وقت حجوثيا. يتع اإلعتخاؼ بالسرخوفات وقت إستحقاقيا ويتع إثباتيا بالدجالت السحاسبية شاممة لزخيبة القيسة السزافة. 2-6الشقد والشقد السعادل
لغخض إعجاد التجفقات الشقجية يتسثل الشقج والشقج السعادؿ في  11ديدسبخ  6116في الشقج بالرػشجوؽ واألرصػجة الجاريػة لػجػ
البشػؾ والػدائع قريخة األجل التي تدتحق خالؿ ثالثة أشيخ.
 0-6االلتزامات األخرى
يػػتع إثبػػات السصمػبػػات لمسبػػال مدػػتحقة الدػػجاد فػػي السدػػتقبل مقابػػل مذػػتخيات أو الخػػجمات السدػػتمسة س ػػاء تسػػت أو لػػع تػػتع
السصالبة بيا مغ قبل السػرديغ.
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 13ديدسبر

 .1الشقد والشقد السعادل

6132

2016
الشقج في الرشجوؽ
الرشجوؽ العاـ

1,424.00

349.00

مجسػع الشقج في الرشجوؽ

1,424.00

349.00

الشقد لدى البشهك
بشظ فمدصيغ
حػ - 1164744-1 /جارؼ شيكل

63,934.08

28,717.33

حػ - 1164744-1 /جارؼ دوالر

282,834.97

421,261.73

حػ - 1164744-1 /جارؼ يػرو

313,518.25

135,465.34

حػ 111461- -1 /جارؼ دوالر

315,743.48

---

حػ 111461- -1 /جارؼ شيكل

8,430.81

---

حػ 111461- -1 /جارؼ يػرو

43,196.82

---

حػ 111461- -6 /جارؼ دوالر

230,479.20

---

حػ -1164744-1 /جارؼ شيكل

---

490,097.67

حػ - 1164744-2 /جارؼ دوالر

1,536.53

117.946,95

حػ - 1164744-3 /جارؼ دوالر

74,408.21

63,998.59

حػ -1164744-4 /جارؼ شيكل

7,080.40

7,080.05

حػ - 1164744-4 /جارؼ دوالر

160,443.72

112,572.59

حػ - 1164744-5 /جارؼ دوالر

7.53

7.64

حػ - 1164744-5 /جارؼ يػرو

21.01

77,060.01

حػ – 1164744-7 /جارؼ شيكل

100,154.80

83,400.00

حػ – 1164744-6 /جارؼ شيكل

)(5,031.75

3,778.50

حػ – 1164744-6 /جارؼ دوالر

369,474.64

62,454.95

حػ – 1164744-8 /جارؼ شيكل

7,456.00

1,464.00

حػ – 1164744-8 /جارؼ دوالر

76,958.93

---

حػ - 1164744-9 /جارؼ دوالر

---

3,970.41

مجسػع الشقج لجػ بشظ فمدصيغ

2,050,647.63

1.599.675,76
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 13ديدسبر

تابع /الشقد والشقد السعادل
شيكات بخسع الجفع

2016

حػ -1164744-1 /شيكل

2015

30,447.55

12,278.04

42,027.61

27,115.60

2,306.82

---

1,152.40

---

8,042.15

---

---

95,721.20

17,698.61

---

3,841.32

14,070.34

---

800.00

43,406.92

20,028.71

16,673.75

10,689.25

---

266.00

92,662.82

3,427.63

حػ -1164744-9 /شيكل

---

725.58

مجسػع شيكات بخسع الجفع

()658.659,95

()185.166,15

مجسهع الشقد والشقد السعادل – بيان (أ)

1,793,811.68

1,414,502.41

حػ -1164744-1 /دوالر
حػ -111461-1 /يػرو

حػ -111461-1 /دوالر

حػ -1164744-1 /شيكل
حػ -1164744-1 /دوالر
حػ -1164744-3 /دوالر
حػ -1164744-4 /دوالر

حػ -1164744-6 /شيكل
حػ -1164744-6 /دوالر

حػ -1164744-7 /شيكل
حػ -1164744-8 /شيكل
حػ -1164744-8 /دوالر

 13ديدسبر

 .,اإليرادات السدتحقة

2015

2016
مذخوع نحػ حياة خالية مغ العشف )(2015-2014

23,420.54

66,855.00

مذخوع حساية حقػؽ األشفاؿ مغ العشف السبشى عمى الشػع

24,938.04

27,283.20

االجتساعى مغ خالؿ تعديد حقػقيع فى الرحة األنجابية

مذخوع نحػ حياة خالية مغ العشف )(2016-2015

73,364.52

---

مذخوع تقجيع الجعع الشفدي لمشداء الستزخرات بعج العجواف اإلسخائيمي

---

185,656.72

 6114لسشصقتي الذجاعية وبيت حانػف
مذخوع مذاركة القرز تعصيشا األماف

---

84,452.18

مذخوع معا لشبجأ مغ ججيج

---

13,797.50

مذخوع التسكيغ االقترادؼ لمشداء السعيالت ألسخىغ

---

3,010.00

مجسهع اإليرادات السدتحقة – بيان (أ)

121,723.10

123,12,,21

 .2األصهل األخرى

 13ديدسبر
2016

سمف السػضفيغ
قخض حدغ

تأميشات نقجية

مجسهع األصهل األخرى – بيان (أ)

11

2015

103,129.69

47,784.40

46,254.00

---

960.33

974.40

150,344.02

48,758.81

 .6السستمكات واآلالت والسعدات بالرافي

األثاث

الديارات

أجيزة ومعدات

أجيرة كسبيهتر
وطابعات

كيربائية

مهلد كيربائي

السجسهع

وتهابعيا

التكمفة
في  1يشايخ 6116

75,000.00

32,794.42

53,667.10

95,108.44

18,750.00

275,319.96

اإلضافات

---

1,700.00

5,874.64

14,336.35

---

21,910.99

إستبعادات

---

---

)(3,888.61

---

---

)(3,888.61

الرصيد في  13ديدسبر 6132

75,000.00

34,494.42

22,221,31

109,444.79

18,750.00

293,342.34

مجسع اإلىالك
في  1يشايخ 6116

45,524.00

8.464,69

67.851,61

15.568,61

7,587.00

124,914.12

إىالؾ الدشة

11,250.00

3,346.94

11,127.56

20,117.73

1,875.00

47,717.23

إستبعادات

---

---

)(3,888.61

---

---

)(3,888.61

تدػيات

---

---

)(8,095.39

---

---

)(8,095.39

الرصيد في  13ديدسبر 6132

22,88,.00

33,883,61

62,00,,32

22,2,2,02

9,462.00

160,647.35

صافي القيسة الدفترية كسا في  13ديدسبر 6132

18,226.00

22,723.19

28,658.97

53,798.83

9,288.00

132,694.99

صافي القيسة الدفترية كسا في  13ديدسبر 6132

29,476.00

24,370.13

25,816.50

59,580.21

11,163.00

150,405.84
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 13ديدسبر

 .7االلتزامات السدتحقة

2015

2016
أتعاب ميشية

17,285.94

3,897.60

ضخيبة الجخل (إستقصاعات رواتب)

16,425.50

4,373.11

ىاتف وإتراالت

973.75

231.41

متشػعة

445.59

282.00

مياه وكيخباء

169.00

329.50

مراريف إستذارؼ بحث

12,364.80

---

مجسهع االلتزامات السدتحقة – بيان (أ)

,8,22,,22

0,331,26
 13ديدسبر

 .2اإليرادات السقبهضة مقدما
6132
مذخوع تحديغ خجمات الحساية الذاممة لمشداء والفتيات في السشاشق الستزخرة

62,564.26

2015
391,549.67

مغ الشداع في قصاع غدة

مذخوع وجيات نطخ اشخاؾ الخجاؿ والفتياف في تعديد السداواة بيغ الجشديغ

99,153.74

36,097.32

ونبح العشف في قصاع غدة

مذخوع التسكيغ القانػني لمسجتسع لجعع الحقػؽ القانػنية لمشداء في شساؿ قصاع

26,466.99

62,321.56

غدة وشخؽ مجيشة غدة

مذخوع نحػ مدتقبل عادؿ وآمغ لمشداء

18,353.36

69,504.25

مذخوع تعديد الشيج السبشي عمى حساية حقػؽ اإلنداف

238,105.24

---

مذخوع مذخوع نحػ بيئة أفزل وأكثخ أمشاً

41,264.96

---

مذخوع مداعجات األشفاؿ الجخحى

34,589.38

---

مذخوع مذخوع تسكيغ أميات أيتاـ الدشة الثانية

307,881.80

---

تسكيغ أميات أيتاـ العجواف عمى غدة  "6114رياديات

---

243,082.00

مذخوع سػا نقخر ونغيخ 6116-6115

---

78,142.03

مذخوع مشحة ماريا فشج السسػلة مغ االيدمشج

---

77,084.20

مذخوع نحػ حياة خالية مغ العشف 6116-6115

---

50,582.00

مجسهع اإليرادات السقبهضة مقدما – بيان (أ)

828,379.73

3,112,121,11

 .0مخرص مكافأة نياية الخدمة
2016
رصيج 1/1

2015

233,631.60

185,889.60

53,394.35

52,557.84

)(21,719.30

)(4,815.84

تدػيات مخرز مكافأة نياية الخجمة ( سشػات سابقة )

3,121.07

---

مجسهع مخرص مكافأة نياية الخدمة – بيان (أ)

268,427.72

233,631.60

إضافات

إستخجامات
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 .11اإليرادات األخرى

 13ديدسبر
2016

إيخادات تأجيخ قاعات

إيخادات رسػـ عزػية

إيخادات رسػـ عصاءات

إيخادات متشػعة

جائدة مؤسدة التعاوف لقصاع غدة – 6115
جائدة فمدصيغ الجولية لمتسيد واإلبجاع

إيخادات جسعية الدىخاء لتصػيخ السخأة

إيخاد جسعية أرض اإلنداف – سػيد اخ

إيخادات مذخوع دعع الجور القيادؼ
إيخادات مخكد التجريب السيشي

إيخادات أجػر تجريب

مجسهع اإليرادات األخرى – بيان (ب)

2015

36,705.00

12,566.49

1,080.00

1,080.00

3,100.00

3,800.00

2,445.20

150.00

93,845.00

---

75,418.00

---

49,265.90

---

9,500.00

---

1,403.14

---

2,060.00

---

---

1,070.00

274,822.24

18,666.49

 13ديدسبر

 .12السرروفات العسهمية واإلدارية
6132
الخواتب واألجػر والسكافآت

2015

209,938.92

88,614.85

53,394.35

52,557.84

1,072.00

1,193.50

18,853.81

3,464.80

3,096.00

6,380.59

11,256.40

11,910.99

7,777.66

4,367.00

6,309.78

6,153.42

4,229.00

4,561.40

1,500.00

1,570.00

12,531.59

7,747.60

1,723.26

1,114.28

1,030.00

966.34

6,985.44

37,017.00

16,425.50

4,373.11

18,140.91

14,075.13

6,009.57

---

3,173.76

---

أتعاب إستذارات إدارية (مقتخحات مذاريع)

---

11,570.00

مجسهع السرروفات العسهمية واإلدارية – بيان (ب)

383,447.95

257,637.85

قدط مكافأة نياية الخجمة

كيخباء ومياه
ضيافة

نقل ومػاصالت
نفقات سفخ

مراريف متشػعة

عسػالت وفػائج بشكية
صيانة عامة

رسػـ تأميغ الديارات

أتعاب ميشية

ىاتف وجػاؿ

وقػد ومحخوقات

حفل إشالؽ وإعجاد خصة إستخاتيجية
إستقصاعات ضخيبة دخل
فخوقات عسمة

إيجار مقخ الجسعية

التجريب السيشي أرض اإلنداف
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 .13مرروفات أخرى

 13ديدسبر
2015

2016
جسعية الدىخاء لتصػيخ السخأة

11,227.00

---

مرخوؼ جائدة التعاوف

3,000.00

---

مجسهع السرروفات األخرى – بيان (ب)

14,227.00

---

 13ديدسبر

 .14تدهيات سشهات سابقة

2015

6132
تدػية مراريف متشػعة

582.00

901.29

مخرز مكافأة نياية الخجمة ( سشػات سابقة )

)(3,121.07

---

تدػية عمى مجسع السستمكات واآلالت والسعجات

8,095.39

---

تدػية مراريف مدتحقة عغ عاـ 6114

---

)(31,613.00

مجسهع تدهيات سشهات سابقة – بيان (ب)

5,556.32

)(30,711.71

 .15إدارة السخاطر
تػجػػو إدارة الجسعيػػة وتػػجيخ السخػػاشخ الساليػػة الستعمقػػة بعسمياتيػػا وأنذػػصتيا وتتزػػسغ ىػػحه السخػػاشخ  :مخػػاشخ الرػػخؼ
األجشبي ،مخاشخ االئتساف  ،ومخاشخ الديػلة.
أ -مخاشخ الرخؼ األجشبي
تقػـ إدارة الجسعية بتشفيح معامالت بػالعسالت األجشبيػة مسػا يفػخض نػعػاً مػغ السخػاشخ نتيجػة لتقمبػات أسػعار صػخؼ ىػحه
العسالت خالؿ الدشة .و تستمظ الجسعية سياسات وإجخاءات إلدارة السخاشخ الستعمقة بأسعار الرخؼ األجشبي.
ب -مخاشخ االئتساف
تذيخ مخاشخ االئتساف إلى تمظ السخاشخ التي تطيخ عشجما يتخمف السجيغ عغ التداماتو التعاقجية مسا يشػتج عشػو خدػائخ
ماليػػة لمجسعيػػة .وتستمػػظ ادارة الجسعيػػة سياسػػات ائتسانيػػة تػضػػح كيفيػػة التعامػػل مػػع األش ػخاؼ القػػادرة عمػػى سػػجاد الػػجيػف
والحرػػػؿ عمػػى ضػػسانات مالئسػػة عشػػج المػػدوـ ،كػسػػيمة لتقميػػل مخػػاشخ الخدػػائخ السالي ػة الشاتجػػة عػػغ العجػػد فػػي تدػػجيج
الجيػف.
ج -مخاشخ الديػلة
يتبشى مجمذ إدارة الجسعية إشػار عػاـ إلدارة مخػاشخ الدػيػلة وذلػظ ألف مجمػذ إدارة الجسعيػة مدػئػؿ عػغ إدارة مخػاشخ
الديػلة.
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 .16القيسة العادلة لألصهل وااللتزامات السالية
إف القيسة العادلة لألصػؿ وااللتدامات السالية ال تختمف بذكل جػىخؼ عغ قيستيا الجفتخية بتاريخ بياف السخكد السالي.
 .17عدد السهعفين
بم ػ عػػجد السػػػضفيغ العػػامميغ بالجسعيػػة خػػالؿ شػػيخ ديدػػسبخ  )61( 6116مػضف ػاً و( )11مػػػضفيغ مذػػاريع و( )1عامػػل
متصػع.
 .18أرقام السقارنة
تع إعادة ترشيف لبعس أرقاـ السقارنة لمدشة الدابقة لتتشاسب مع عخض البيانات لمدشة الحالية.
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