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تػرغرػطدشقػاضحداباتػاضطدتػل ػ
السادة /أعضاء الجمعية العمومية

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل

المحترمين ،،،،

غزة_ فمسطين

تقرير حول تدقيق القوائم اضطاضغظ
اضرأي ػ
ػ

لقد دققنا القوائـ المالية المرفقة لجمعية عايشة لحماية المرأة والطفل _ محافظػة زػزة المنينػة فػص التػمحات مػف  1الػص رقػـ  , 13والتػص تتوػوف
مف نياف المروز المالص وما فص  11ديسمنر  , 7112ونياف األنشطة ونياف التغيرات فص تػافص األتػوؿ ونيػاف التػدفقات النقديػة لاسػنة الماليػة
المنتيية فص  11ديسمنر  , 7112وااليضاحات حوؿ القوائـ المالية  ,نما فص ذلؾ ماختا لسياسات المحاسنية اليامة .

فص رأينا اف القوائـ المالية المرفقة تظير نتورة عادلة مف وافة النواحص الجوىرية المروز المالص لاجمعية وما فص  11ديسمنر  , 7112وأدائيا

المػػالص وتػػدفقاتيا النقديػػة لاسػػنة المنتييػػة فػػص ذلػػؾ التػػاريق وفقػػا لامعػػايير الدوليػػة العػػداد التقػػارير الماليػػة ولمتطانػػات قػػانوف الجمعيػػات الخيريػػة

والييئػػات األىايػػة رقػػـ  1لسػػنة  7111وق ػرار و ازرة الداخايػػة رقػػـ  )7111/11نش ػ ف اعتمػػاد القػػانوف والمطنػػؽ ف ػص المنػػاطؽ الماسػػطينية قطػػاع

ززة).

لقػػد تػػـ تػػدقيؽ النيانػػات الماليػػة لاسػػنة المنتييػػة فػػص  11ديسػػمنر  7111نمعرفػػة مػػدقؽ حخػػر حيػػث أتػػدر تقري ػ ار زيػػر متحمظػػا نتػػاريق  71مػػايو

.7112

أداسػاضرأيػ ػ
ػ
لقد قمنا نالتدقيؽ وفقا لامعايير الدولية لاتدقيؽ  ,اف مسؤوليتنا نمقتضى تاؾ المعايير مشروحة نتورة أشمؿ ضمف فقرة مسؤوليات مدقؽ

الحسانات حوؿ تدقيؽ القوائـ المالية مف ىذا التقرير .

نحف مستقايف عف الجمعية وفقا لمتطانات مجاس معايير الساوؾ األخالقص الدولية لامحاسنيف "دليؿ قواعد الساوؾ األخالقص لامحاسنيف
المينييف" والمتطانات األخالقية ذات التاة نتدقيقنا لانيانات المالية واننا قد أوفينا نمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتاؾ المتطانات و
متطانات مجاس معايير الساوؾ األخالقص الدولية لامحاسنيف "دليؿ قواعد الساوؾ األخالقص لامحاسنيف المينييف" وىو ما يتمؽ مع مدونة الساوؾ
االخالقص لامحاسنيف المزاوليف المسجايف فص جمعية مدققص الحسانات القانونييف الماسطينية .
فص اعتقادنا أف أدلة التدقيؽ التص حتانا عاييا وافية ومالئمة لتوفر أساسا إلنداء رأينا.

3

ػ

أطورػاضتدشغقػاضرئغدغظػ ػ
ػ
أمور التدقيؽ الرئيسية ىص تاؾ األمور التص وفقا الحتياجنا المينص وانت األوثر أىمية نالنسنة لتدقيقنا لاقوائـ المالية لاسنة الحالية  .لقد تمت

دراسة ىذه االمور فص سياؽ تدقيقنا لاقوائـ المالية ووؿ وفص توويف رأينا حوؿ تاؾ القوائـ المالية  ,واننا ال نندي رأيا منمتال حوؿ ىذه األمور .

ػ
ططضوطاتػاخرى ػ
ػ
اف االدارة مسئولة عف المعاومات االخرى  .تتووف المعاومات االخرى مف تقرير االدارة وتقرير لجنة التدقيؽ نو ازرة الداخاية وأية معاومات أخرى

مطاونة نموجب قانوف الجمعيات والقوانيف ذات التاة األخرى  ,والتص حتانا عاييا قنؿ تاريق تقرير مدقؽ الحسانات والتص مف المتوقع أف

تتنح متاحة لنا نعد ذلؾ التاريق .

ال تتضمف المعاومات االخرى القوائـ المالية وتقريرنا حوليا  ,وما أف رأينا حوؿ القوائـ المالية ال يغطص المعاومات االخرى  ,حيث أننا ال نندي

أي شوؿ مف أشواؿ الت ويد أو االستنتاج نيذا الش ف .

فيما يتعاؽ نتدقيقنا لاقوائـ المالية  ,فاف مسئوليتنا أف نقوـ نق ارءة المعاومات االخرى  ,ومف خالؿ ذلؾ نقوـ نتقدير فيما اذا وانت المعاومات
االخرى زير متناسقة نشوؿ جوىري مع القوائـ المالية أو المعاومات التص حتانا عاييا أثناء قيامنا نالتدقيؽ  ,أو اذا احتوت عاى أخطاء
جوىرية  .استنادا لاعمؿ الدي قمنا نو عاى المعاومات األخرى التص حتانا عاييا قنؿ تاريق تقرير مدقؽ الحسانات  ,واذا توتانا الى أنو يوجد

أخطاء جوىرية فص المعاومات األخرى  ,فإننا مطالنوف ناإلنالغ عف تاؾ الحقيقة وليس لدينا أي مالحظات حوليا .

طدئوضغاتػاالدارةػرنػاضػوائمػاضطاضغظػ ػ
اف االدارة مسئولة عف اعداد ىذه القوائـ المالية وعرضيا نتورة عادلة وفقا لامعايير الدولية لاتقارير المالية ومتطانات قانوف الجمعيات فص
فاسطيف  ,وتشمؿ ىذه المسئولية االحتماظ نوسائؿ االرقانة الداخاية التص تجدىا االدارة ضرورية لتمونيا مف اعداد القوائـ المالية نتورة عادلة
خالية مف اخطاء جوىرية سواء وانت ناشئة مف احتياؿ أو عف خط .

عند اعداد القوائم المالية ،فان االدارة مسئولة عن تقييم قدرة الجمعية عمى االستمرار كمنشأة مستمرة  ،واالفصاح حيثما كان ذلك مناسبا
،عن المسائل ذات الصمة بقدرة الجمعية عمى االستمرار وعن استخدام أساس مبدأ االستمرارية في المحاسبة .
ان مجمس االدارة مسئول عن عممية اعداد التقارير المالية .

7

طدؤوضغظػطدشقػاضحداباتػحولػتدشغقػاضػوائمػاضطاضغظ ػ
ػ
تتمثؿ أىدافنا فص الحتوؿ عاى ت ويد معقوؿ فيما اذا وانت القوائـ المالية ووؿ خالية مف االخطاء الجوىرية  ,سواء وانت ناشئة عف احتياؿ أو
عف خط ,واتدار تقريرنا حوليا الدي يتضمف رأينا المنص .

اف الت ويد المعقوؿ ىو اعطاء درجة عالية مف الثقة  ,ولونو ليس ضمانا ن ف التدقيؽ وفقا لامعايير الدولية لاتدقيؽ سوؼ يؤدي دائما لاوشؼ

عف الخط الجوىري عندما يحتؿ  ,يموف لألخطاء أف تظير نسنب احتياؿ او نسنب خط مرتوب  ,وتعتنر جوىرية اذا وانت نشوؿ فردي أو

نالمجمؿ يموف اف يتوقع منيا أف تؤثر فص الق اررات االقتتادية لمستخدمص ىذه القوائـ المالية ,

وجزء مف عماية التدقيؽ وفقا لامعايير الدولية لاتدقيؽ فنحف نمارس الحوـ المينص ونستخدـ الشؾ المينص مف خالؿ التدقيؽ  ,ناإلضافة الى :
-

أننا نقوـ أيضا نتحديد مخاطر االخطاء الجوىرية فص القوائـ المالية  ,سواء الناشئة عف احتياؿ او عف خط  ,ونتمـ وننمد اجراءات

-

اف الخطر مف عدـ الوشؼ عف األخطاء الجوىرية الناشئة عف االحتياؿ أونر مف الخطر الناجـ عف عدـ الوشؼ عف الخط

تدقيؽ لارد عاى تاؾ المخاطر  ,ونحتؿ عاى أدلة تدقيؽ وافية ومناسنة لتوفير أساسا لرأينا .

المرتوب  ,ووف االحتياؿ قد ينطوي عاى تواطؤ  ,او تزوير  ,أو حذؼ مقتود لامعاومات  ,أو حاالت زش أو تحريؼ .او تجاوزات

ألحواـ وقواعد الرقانة الداخاية نالحتوؿ عاى فيـ لعمؿ لرقانة الداخاية نشوؿ يتتؿ ن عماؿ التدقيؽ وذلؾ نيدؼ تتميـ اجراءات
التدقيؽ المناسنة حسب الظروؼ .

-

ليس نيدؼ انداء الرأي فيما نتعاؽ نمعالية الرقانة الداخاية لدى الجمعية يتـ تقييـ مالئمة السياسات المحاسنية المتنعة ومعقولية

التقد يرات المحاسنية المعدة مف قنؿ االدارة وااليضاحات المتعاقة نيا ناستخالص مدى مالئمة استخداـ االدارة لمندأ االستم اررية استنادا
ألدلة التدقيؽ التص تـ الحتوؿ عاييا .

-

فيما اذا واف ىنالؾ حاالت مف عدـ التيقف نوجود أحداث أو ظروؼ يموف أف تثير شوووا ونيرة حوؿ قدرة الجمعية عاى االستمرار

ومنش ة مستمرة  .فيما اذا تـ االستخالص نوجود مثؿ ىذه الحاالت  ,نحف مطالنوف ناف نامت انتناه االدارة ضمف تقريرنا ومدققص
حسانات الى االفتاحات ذات التاة الواردة فص القوائـ المالية  ,او اذا وانت تاؾ االفتاحات زير وافية  ,فنحف مطالنوف نتعديؿ رأينا

-

اف استخالتنا يعتمد عاى أدلة التدقيؽ التص تـ الحتوؿ عاييا لغاية تاريق تقريرنا ومدققص حسانات  ,ومع ذلؾ فاف األحداث أو

الظروؼ المستقناية قد تجعؿ الجمعية تتوقؼ عف االستمرار وجمعية مستمرة نتقييـ العرض العاـ  ,وننية ومحتوى القوائـ المالية  ,نما فص

ذلؾ االفتاحات ,

-

تقييـ اذا ما وانت القوائـ المالية تمثؿ المعامالت واألحداث ذات العالقة نطريقة تحقؽ العرض العادؿ.

لقد تـ تواتانا مع االدارة حوؿ نطاؽ وتوقيت التدقيؽ المخطط لو ومالحظات التدقيؽ اليامة نما فص ذلؾ أي نقاط ضعؼ ىامة فص

الرقانة الداخاية التص تـ تحديدىا خالؿ تدقيقنا.

تػرغرػحولػاضطتطضباتػاضػاظوظغظػواضتذرغطغظػاألخرىػ ػ
ػ
نرأينا أيضا أف الجمعية تحتمظ نسجالت محاسنية منتظمة  ,وما وقد حتانا عاى وافة المعاومات واإلفتاحات التص رأيناىا ضرورية ألزراض

تدقيقنا وفص حدود المعاومات التص توافرت لدينا  ,لـ تقع خالؿ السنة المالية مخالمات ألحواـ وتشريعات أو لمتطانات قانوف الجمعيات الخيرية

والييئات االىاية رقـ  1لسنة  2000وقرار و ازرة الداخاية رقـ  )2013/11نش ف اعتماد النظاـ المالص المطنؽ فص المناطؽ الماسطينية قطاع
ززة) عاى وجو يؤثر نشوؿ جوىري فص نشاط الجمعية أو مروزىا المالص .

شركة دليل لمتدقيق واالستشارات

غزة في 7138/11/79 :

عبد الرؤوف موسى غبن
ترخيص 7111/131

1

جططغظػراغذظػضحطاغظػاضطرأةػواضطغل ػ
ززةػػ-ػسضدطغن ػ
بغانػاضطرصزػاضطاضيػ ػ
صطاػػسيػ13ػصاظونػأولػ 7137ػ
(العممة :شيكل إسرائيمي)

بيان أ

إغضاح

 2017ػ

 2016ػ

اضطوجودات
الموجودات المتداولة

نقد فص التندوؽ ولدى الننوؾ
اإليرادات المستحقة

األتوؿ األخرى

 1ػ

1,424,623.11

1,793,811.68

 4ػ

83,536.16

121,723.10

 5ػ

184,092.88

150,344.02

ػ

44,125.00

18,001.00

1,736,377.15

2,083,879.80

متروفات مدفوعة مقدما
إجمالي الموجودات المتداولة
اضطوجوداتػزغرػاضطتداوضظػػ ػ
موجودات ثانتة نالتافص

6

102,543.89

132,694.99

إجمالي الموجودات غير المتداولة

102,543.89

132,694.99

مجموع الموجودات

1,838,921.04

2,216,574.79

ػ اضططضوباتػوصاسيػاضطوجودات
المطموبات المتداولة

أرتدة دائنة أخرى

7

30,291.09

47,664.58

ايرادات مشاريع مدفوعة مقدما

8

666,956.57

828,379.73

697,247.66

876,044.31

إجمالي المطموبات المتداولة
المطموبات الغير متداولة

مختص موافاة نياية الخدمة

9

399,971.99

268,427.72

اجمالي المطموبات الغير متداوله

399,971.99

268,427.72

اجمالي االلتزامات

1,097,219.65

1,144,472.03

1,072,102.76

743,613.40

)( 330,401.37
741,701.39

328,489.36
1,072,102.76

1,838,921.04

2,216,574.79

تافص االتوؿ فص نداية السنة
تافص االتوؿ لاسنة الحالية

بيان ب

اجمالي صافي االصول في نهاية السنة
مجموع المطموبات وصافي االصول
ػ

تذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزءًػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ ػ
4

جططغظػراغذظػضحطاغظػاضطرأةػواضطغل ػ
ززةػػ-ػسضدطغن ػ
بغانػاإلغراداتػواضطصروسات ػ
ضضدظظػاضطظتؼغظػسيػ13ػصاظونػاألول7137
(العممة :شيكل إسرائيمي)

بيان ب

إغضاح

ػ

6103

2017

اإلغراداتػ
إيرادات مشاريع ونرامج

01

تنرعات محاية
ايرادات اخرى

11

إجمالي اإليرادات

ػ

ػ

2,652067.16

3,442,312.80

238,942.44

564,038.38

6,562.68

274,822.24

2,897,572.28

4,281,173.42

ػ

اضطصروساتػ
متروفات المنح والمشاريع

01

2,639,842.78

3,512,848.20

متروفات إدارية وعمومية

12

386,589.67

383,447.95

متروفات اإلىالؾ

6

53,642.90

47,717.23

01

11,662.00

14,227.00

49,419.92

-

3,141,157.27

3,958,240.38

)( 243,584.99

322,933.04

)(86,816.38

5,556.32

1,072,102.76

743,613.40

741,701.39

1,072,102.76

متروفات اخرى

فروؽ عماة مدينة
إجمالي المصروفات
الفائض العام السنوي
تسويات سنوات سابقة

01

الفائض العام في بداية العام
اجمالي الفائض العام في نهاية العام
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
تذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزءًػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ ػ

5

جططغظػراغذظػضحطاغظػاضطرأةػواضطغل ػ
ززةػػ-ػسضدطغن ػ
شائطظػاضتعغراتػسيػصاسيػاالصول ػ
ضضدظظػاضطظتؼغظػسيػ13ػصاظونػاألول7137
(العممة :شيكل إسرائيمي)

ػ

ػ

ػ

الفائض

استثمار في

العام

المجموع

اصول ثابتة

ػ
ػ
ػ 939,407.77
ػ )(86,816.38

-

)(86,816.38

اضافات عاى الممتاوات و االالت والمعدات

ػ )( 243,584.99
ػ )(23,491.80

23,491.80

)( 243,584.99

اىالؾ الممتاوات و االالت والمعدات

ػ 53,642.90

)(53,642.90

صافي االصول في  10ديسمبر 6104

ػ 639,157.50

102,543.89

تافص االتوؿ فص  1يناير 7112
تسويات عاى تافص االتوؿ فص نداية السنة
تافص االتوؿ لاسنة

ػ
ػ
132,694.99

ػ
ػ
1,072,102.76

741,701.39

ػ
ػ
الفائض

ػ

ػ

ػ

ػ
ػ
ػ 593,207.56
ػ )(632,760.89

استثمار في

العام

المجموع

اصول ثابتة
ػ
ػ
ػ 150,405.84

ػ
ػ
ػ 743,613.40
ػ )(632,760.89

اضافات عاى الممتاوات و االالت والمعدات

ػ ) (50,808.24ػ

ػ ػ
ػ )(39,096.76
ػ  50,808.24ػ

ػ 328,489.36
ػ -

استنعادات مف الممتاوات و االالت والمعدات

ػ -
ػ  593,207.56ػ

ػ  150,405.84ػ

ػ -
ػ 1,072,102.76

تافص االتوؿ فص  1يناير 7111

تسويات عاى تافص االتوؿ فص نداية السنة
تافص االتوؿ لاسنة
اىالؾ الممتاوات و االالت والمعدات

صافي االصول في  10ديسمبر 6103

ػ  328,489.36ػ
ػ 39,096.76

ػ

ػ

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
تذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزءًػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ
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ػ -

ػ
جططغظػراغذظػضحطاغظػاضطرأةػواضطغل ػ
ززةػػ-ػسضدطغن ػ
بغانػاضتدسػاتػاضظػدغظ ػ
ضضدظظػاضطظتؼغظػسيػ13ػصاظونػاألولػ7137
(العممة :شيكل إسرائيمي)

بيان جـ

2017

 6103ػ

اضتدسقػاضظػديػطنػأظذطظػاضتذعغل
التغير في صافي الموجودات لمسنة

)(330,401.37

328,489.36

التغير في صافي الموجودات لمسنة مع صافي التدفق النقدي من أنشطة
التشغيل

متروفات االىالؾ

53,642.90

47,717.23

التغير فص موافاة نياية الخدمة

131,544.27

34,796.12

التغير فص االيرادات المستحقة

38,186.94

259,331.50

التغير فص المتروفات المدفوعة مقدما

)(26,124.00

)(18,001

التغير فص االتوؿ االخرى

)(33,748.86

)(101,585.22

التغير فص االلتزامات المستحقة

)(17,373.49

38,550.96

التغير فص االيرادات المقنوضة مقدما

)(160,244.96

)(179,983.30

)(345,696.77

409,315.65

صافي التدفق النقدي من عمميات التشغيل
اضتدسقػاضظػديػطنػأظذطظػاالدتثطار ػ
اضافات عاى الموجودات الثانتة

)(23,491.80

)(21,910.99

استنعادات مف الموجودات الثانتة

-

3,888.61

استنعادات مف مجمع الموجودات الثانتة

-

)(3,888.61

تسويات مف مجمع الموجودات الثانتة

-

)(8,095.39

صاسيػاضتدسقػاضظػديػطنػأظذطظػاالدتثطار ػ

)(23,491.80

)(30,006.38

صافي الزيادة في األرصدة النقدية خالل السنة

)(369,188.57

379,309.27

األرصدة النقدية في بداية السنة

1,793,811.68

1,414,502.41

األرصدة النقدية في نهاية السنة

1,424,623.11

1,793,811.68

ػ
ػ
ػ
ػ
تذصلػاإلغضاحاتػاضطرسػظػجزءًػالػغتجزأػطنػعذهػاضبغاظاتػاضطاضغظ ػ
7

جططغظػراغذظػضحطاغظػاضطرأةػواضطغل ػ
ززةػػ-ػسضدطغن ػ
إغضاحاتػحولػاضبغاظاتػاضطاضغظػ ػ
ضضدظظػاضطظتؼغظػسيػ13ػصاظونػاألولػ7137ػػػ
(العممة :شيكل إسرائيمي)

.3

ططضوطاتػراطظػ
 0.0الوضع القانوني لمجمعية
ت سست جمعية عايشة لحماية المرأة والطمؿ فص قطاع ززة – فاسطيف نتاريق  11سنتمنر  7114وتـ تسجيايا لدى و ازرة
الداخاية تحت رقـ  ) 3111وفقاً ألحواـ قانوف الجمعيات الخيرية والييئات األىاية رقـ  )1لسنة 7111ـ وىص تعنى

نتوفير الحماية لألسرة الماسطينية مف العنؼ وارساء منادئ التنشئة التحيحة وتستيدؼ النساء وأطماليف نشوؿ خاص.
 0.6أهداف و غايات الجمعية

 -تسعى جمعية عايشة لحماية المرأة والطمؿ نحو تحقيؽ وتجسيد األىداؼ التالية :

 زيادة فعالية ووماءة مشاروة النساء فص التنمية المجتمعية مف خالؿ تحسيف فرص وتوليف لخدمات الدعـ والحماية . إنشاء نيئة حساسة لحماية وتعزيز تنمية األطماؿ وأسرىـ مف أجؿ مستقنؿ أفضؿ. مشاروة المشرعوف وتناع القرار فص عماية تمويف النساء واألطماؿ مف خالؿ التشريعات والقوانيف المالئمة . جمعية عايشة جمعية متمونة فص المجاالت اإلدارية والمينية والمالية..7

أعمػاضدغاداتػاضطحادبغظػ ػ
 6.0أسس إعداد البيانات المالية

تـ إعداد ىذه النيانات المالية استناداً إلى طريقة التوامة التاريخية واالستحقاؽ المحاسنص.

 6.6العمالت األجنبية
يتـ عرض النيانات المالية نالعماة التص تعمؿ نيا الجمعية وىص الشيوؿ اإلسرائياص وتحوؿ التعامالت التص تتـ نعمالت
أخرى زير الشيوؿ اإلسرائياص حسب أسعار الترؼ السائدة فص تاريق حدوث التعامالت وفص تاريق وؿ نياف لامروز
المالص يتـ تحويؿ الننود النقدية المسجاة نعمالت أخرى إلى الشيوؿ اإلسرائياص حسب األسعار السائدة فص ذلؾ التاريق وتـ

تقييـ وترجمة العمالت فص  30ديسمنر  2107عاى النحو التالص :
 دوالر أمريوص =  16411شيوؿ اسرائياص. يورو أورونص =  461112شيوؿ اسرائياص .ويتـ االعتراؼ نالمروقات الناتجة عف تقييـ العمالت فص نياف األنشطة لاسنة.
 6.1الممتمكات واآلالت والمعدات

يتـ االعتراؼ مندئياً نالممتاوات واآلالت والمعدات المحتمظ نيا لالستخداـ خالؿ عماية االنتاج أو تزويد النضائع أو
الخدمات أو ألزراض إدارية نالتوامة التص تمثؿ سعر الشراء مضافة إليو أي تواليؼ أخرى تـ تحميايا عاى نقؿ المعدات
إلى المواقع وتحقؽ الشروط الالزمة ليا لتعمؿ نالطريقة التص ترزنيا اإلدارة.
8

نعد االعتراؼ المندئص يتـ تسجيؿ الممتاوات واآلالت والمعدات فص نياف المروز المالص نالتوامة مطروحاً منيا االىالؾ
المتراوـ وأي انخماض متراوـ فص القيمة  ,أما األراضص فال تستياؾ يتـ االعتراؼ ننمقات االىالؾ فص وؿ سنة فص نياف

األنشطة ويتـ احتساب االىالؾ عاى أساس القسط الثانت والذي يتوقع أف تستياؾ الجمعية المنافع االقتتادية المستقناية

المتوقعة لي ذا األتؿ خالؿ العمر االنتاجص لو  .يتـ اىالؾ الممتاوات واآلالت والمعدات ناستخداـ طريقة القسط الثانت
حسب نسب اإلىالؾ الواردة فص النظاـ المالص لاجمعيات الخيرية والييئات وما ىو فص اإليضاح رقـ .)6
الفئة

النسبة المئوية ()%

أجيزة ويرنائية

%21

أجيزة ومنيوتر

%21

األثاث

%01

مولد ويرنائص

%01

السيارات

%05

 6.1المخصصات

المختتات ىص التزامات حالية قانونية أو إنشائية ) ناتجة عف أحداث سانقة ويتـ تقدير قيمتيا المحتماة نطريقة موثقة
 ,وتمثؿ القيمة المعترؼ نيا ومختص أفضؿ قيمة محتماة والزمة مف النمقات لتسوية التزاـ فص تاريق نياف المروز
المالص أي القيمة التص مف المرجح أف تدفعيا الجمعية لتسوية التزاـ فص تاريق نياف المروز المالص أو لتحوياو إلى طرؼ
ثالث تقوـ إدارة الجمعية ناحتساب مختص مواف ة نياية الخدمة وذلؾ نواقع راتب شير عف وؿ سنة خدمة لاموظؼ

حسب قانوف العمؿ الماسطينص .
 6.2مصروفات المشاريع

ىص متاريؼ األنشطة التص تنتج مف تقديـ الخدمات لامنتمعيف وىص اليدؼ الرئيسص لاجمعية وىص ممولة نإيرادات

مختتة أو مف ايرادات الجمعية الخاتة .
 6.3المصروفات اإلدارية والعمومية

ىص المتاريؼ التص تخص اإلدارة والتص ال تدرج ضمف متاريؼ المشاريع

 6.4اإليرادات والمصروفات

 يتـ االعتراؼ ناإليرادات وقت حدوثيا ويتـ اجراء تسويات فص نياية العاـ لنعض االيرادات المحققة لنعض المشاريعالتص تـ الترؼ عاييا ولـ تستاـ ايراداتيا وإيراد مستحؽ ,وما يتـ تسوية نعض االيرادات التص لـ يتـ ترفيا
وإيرادات مقدمة .

 يتـ االعتراؼ نالمتروفات وقت استحقاقيا ويتـ اثناتيا نالسجالت المحاسنية شاماة لضرينة القيمة المضافة. 6.5النقد والنقد المعادل

لغرض اعداد الدفعات النقدية يشمؿ النقد والنقد المعادؿ فص  11ديسمنر  7112النقد نالتندوؽ واألرتدة الجارية لدى

الننوؾ والشيوات التادرة الغير متروفة .
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 6.6االلتزامات األخرى

يتـ اثنات المعاومات لامنالغ مستحقة السداد فص المستقنؿ مقانؿ مشتريات أو الخدمات المستامة سواد تمت أو لـ تتمـ

المطالنة نيا مف فنؿ المورديف.
.1

اضظػدػسيػاضصظدوقػواضبظوكػػواضظػدػاضططادلػ ػ
1ػ3.ػ-اضظػدػسيػاضصظدوق
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
2016

2017
التندوؽ العاـ

-

1,424.00

تندوؽ متاريؼ التمثيؿ القانونص

1,570.50

-

تندوؽ المتروفات النثرية

27.00

-

1,597.50

1,424.00

1ػ7.ػ-ػاضظػدػضدىػاضبظوكػ ػ
بنك فمسطين

حػ - 0024744-1 /جاري شيوؿ

101,652.01

63,934.08

حػ - 0024744-1 /جاري دوالر

73,139.04

282,834.97

حػ - 0024744-1 /جاري يورو

394,159.55

313,518.25

حػ - 000460-1 /جاري دوالر

-

315,743.48

حػ - 000460-1 /جاري شيوؿ

10.19

8,430.81

حػ - 000460-1 /جاري يورو

132,403..67

43,196.82

حػ - 000460-1 /جاري شيوؿ

13,513.00

-

حػ - 000460-2 /جاري دوالر

207,943.74

230,479.20

حػ - 0024744-0 /جاري شيوؿ

30,648.50

-

حػ – 0024744-2 /جاري دوالر

105,247.34

1,536.53

حػ - 0024744-3 /جاري دوالر

119,728.95

74,408.21

حػ - 0024744-4 /جاري شيوؿ

7,080.40

7,080.40

حػ - 0024744-4 /جاري دوالر

-

160,443.72

حػ - 0024744-5 /جاري دوالر

6.79

7.53

حػ – 0024744-5 /جاري يورو

379,386.88

21.01

حػ – 0024744-7 /جاري شيوؿ

99,427.85

100,154.80

حػ – 0024744-6 /جاري شيوؿ

27,132.00

-5,031.75

حػ - 0024744-6 /جاري دوالر

-

369,474.64

حػ - 0024744-8 /جاري شيوؿ

-

7,456.00

87,980.69

76,958.91

1,779,460.6

2,050,647.63

حػ - 0024744-8 /جاري دوالر
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1ػ1.ػ–ذغصاتػبردمػاضدسع ػ
شيكات برسم الدفع

حػ - 0024744-1 /جاري شيوؿ

95,971.46

30,447.55

حػ - 0024744-1 /جاري دوالر

100,569.11

42,027.61

حػ - 000460-1 /جاري يورو

40,533.35

2,306.82

حػ - 000460-1 /جاري دوالر

-

1,152.40

حػ -0024744-0 /جاري شيوؿ

26,768.00

8,042.15

حػ -0024744-3 /جاري دوالر

31,600.54

17,698.61

حػ -0024744-4 /جاري دوالر

-

3,841.32

حػ -0024744-6 /جاري شيوؿ

11,870.80

-

حػ -0024744-6 /جاري دوالر

-

43,406.92

حػ -0024744-7 /جاري شيوؿ

21,879.28

16,673.75

حػ -0024744-8 /جاري دوالر

27,242.45

92,662.82

مجموع شيكات برسم الدفع

)(356,434.99

)(258,259.95

مجموع النقد والنقد المعادل – بيان (أ)

1,424,623.11

1,793,811.68

 .4اإلغراداتػاضطدتحػظ ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
2016

2017
مشروع نحو حياة خالية مف العنؼ

-

23,420.54

مشروع حماية حقوؽ األطماؿ مف العنؼ المننص عاى النوع

27,110.74

24,938.04

االجتماعص مف خالؿ تعزيز حقوقيـ فص التحة االنجانية
مشروع نحو حياة خالية مف العنؼ )2106-2105

مشروع القضاء عاى التمييز العنتري
مشروع استخداـ ادوات التونولوجيا

-

73,364.52

55,355.28

-

1,070.14

-

83,536.16

0602461.0

 .5األصولػاألخرىػ ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
2017

2016

ساؼ الموظميف

139,352.39

103,129.69

قرض حسف

43,874.00

46,254.00

866.49

960.33

184,092.88

0212111.16

ت مينات نقدية
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 .6طوجوداتػثابتظػباضصاسي ػ
ويمثؿ الجػدوؿ اآلتص توامة اقتناء األتوؿ الثانتة واستيالويا وتافص القيمة الدفترية وما فص  30وانوف أوؿ , 2017
عاماً أنو يتـ اثنات قيمة األتوؿ الثانتة التص تـ إىالؾ توامتيا التاريخية نالوامؿ نقيمة شيوؿ واحد فقط.
اضرصغدػسيػ

ػ
اإلضاساتػ

2017/10/10

ػ

اضرصغدػسي ػ

االدتبطادات ػ

 6104/06/10ػ

اضتصضغظػ:
السيارات

75,000.00

-

-

75,000.00

االثاث

34,494.42

1,870.00

-

36,364.42

اجيزة ومعدات ويرنائية

55,653.13

1,403.00

-

57,056.13

اجيزة ومنيوتر وطانعات

109,444.79

20,218.80

-

129,663.59

مولد ويرناء

18,750.00

-

-

18,750.00

293,342.34

23,491.80

-

316,834.14

االدتؼالكػاضطتراصمػ:
مجمع اىالؾ السيارات

56,774.00

11,250.00

-

68,024.00

مجمع اىالؾ االثاث

11,771.23

3,636.41

-

15,407.64

مجمع اىالؾ اجيزة ومعدات ويرنائية

26,994.16
55,645.96
9,462.00

10,948.77
25,932.72
1,875.00

-

37,942.93
81,578.68
11,337.00

160,647.35
132,694.99

53,642.90

-

214,290.25
102,543.89

مجمع اىالؾ اجيزة ومنيوتر وطانعات

مجمع اىالؾ مولد ويرناء
صاسيػاضػغطظػاضتارغخغظػ

 .7أرصدةػدائظظػأخري ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
 2017ػ
اتعاب تدقيؽ

4122611

2016
17,285.94

تنميذ ورشة تخطيط استراتيجص

1735.00

ضرينة الدخؿ استقطاعات رواتب )

11,590.86

16,425.50

901.13

973.75

1,683.00

445.59

193.00

169.00

رواتب مستحقة

9,510.60

-

متاريؼ استشاري نحث

-

12,364.80

مجموع االلتزامات المستحقة – بيان (أ)

112660.16

142331.25

ىاتؼ واتتاالت

متنوعة

مياه وويرناء
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 .8إغراداتػاضطذارغعػاضطػبوضظػطػدطاًػػ ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
 2017ػ
مشروع تحسيف خدمات الحماية الشاماة لانساء والمتيات فص

-

2016
62,564.26

المناطؽ المتضررة مف النزاع فص قطاع ززة
مشروع وجيات نظر اشراؾ الرجاؿ والمتياف فص تعزيز المساواة

11,635.36

99,153.74

نيف الجنسيف وننذ العنؼ فص قطاع ززة

مشروع التمويف القانونص لامجتمع لدعـ الحقوؽ القانونية لانساء

61,740.07

26,466.99

فص شماؿ قطاع ززة وشرؽ مدينة ززة
مشروع مشروع نحو مستقنؿ عادؿ وحمف لانساء

27,339.56

18,353.36

مشروع تعزيز النيج المننص عاى حماية حقوؽ اإلنساف

-

238,105.24

مشروع نحو نيئة أفضؿ وأوثر أمناً

-

41,264.96

مشروع مساعدات األطماؿ الجرحى

-

34,589.38

مشروع مشروع تمويف أميات أيتاـ السنة الثانية

86,430.91

307,881.80

مشروع التمويف االقتتادي

352,254.69

-

16,274.39

-

6,930.00

-

مشروع منحة ماريا فند الممولة مف االيساندي

104,351.59

-

مجموع اإليرادات المقبوضة مقدماً – بيان (أ)

666,956.57

5652146.41

مشروع مساعدات االطماؿ
مشروع وجيات نظر

 .9طخصصػطصاسأةػظؼاغظػاضخدطظػ ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
 2017ػ
رتيد 0/0

2016

268,427.72

233,631.60

62,023.35

53,394.35

)(14,082.37

)(21,719.30

تسويات مختص مواف ة نياية الخدمة سنوات سانقة )

83,603.29

3,121.07

مجموع مخصص مكافأة نهاية الخدمة – بيان (أ)

399,971.99

268,427.72

إضافات

استخدامات
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 .31اغراداتػوطصروساتػاضطظحػواضطذارغعػصطاػسيػ13ػدغدطبرػ7137ػ ػ
ادمػاضطذروع ػ

اضططول

ػ

ػ

االغردات ػ

ػ

اضطصروسات

المشروع االٌسلندي  -التمكٌن االقتصادي للنساء المعٌالت ألسرهن
مشروع نحوبٌئة أفضل وأكثر أمنا للنساء ضحاٌا العنف

Iceland – Palestine Assocoation

47,179.45

47,179.45

مؤسسة امرأة ألمراة السويدية ( Kvinna till Kvinna

123,520.48

119,490.85

مشروع القضا على التمٌز الجنسً والجنسانً ضد النسا ضحاٌا العنف فً المجتمعات المهمشة

مؤسسة امرأة ألمراة السويدية ( Kvinna till Kvinna

192,176.38

143,207.41

*

141,152.65

141,152.65

م شروع التمويف القانونص لامجتمع لدعـ الحقوؽ القانونية لانساء فص شماؿ قطاع ززة وشرؽ مدينة ززة

نرنامج األمـ المتحدة االنمائص UNDP
Welfare Association

*

46,253.79

50,461.65

577,396.76

566,420.88

مشروع تحسيف خدمات الحماية الشاماة لانساء والمتيات فص المناطؽ المتضررة مف النزاع فص قطاع ززة

UN WOMEN – JAPAN

62564.26

51,775.32

مشروع استخداـ أدوات تونولوجيا المعاومات لتعزيز حقوؽ االنساف وخاؽ مساحات عامة وشاماة

UN WOMEN

172,651.36

172,651.37

مشروع التعاوف االيطالص -رواتب اختايات

CISS

38,658.18

26,562.69

مشروع تعزيز النيج المننص عاى حماية حقوؽ االنساف لحماية حقوؽ النساء ذوات االعاقة فص قطاع ززة

تندوؽ االستجانة االنسانية HERF
UN WOMEN

238,105.24

245,626.10

41,013.80

41,013.80

مشروع وتوؿ المرأة لاعدالة الرسمية

UN WOMEN

130,767.84

123,297.13

مشروع التمويف االقتتادي لانساء ألجؿ التنمية
مشروع نحو نيئة داعمة لحماية حقوؽ االطماؿ مف العنؼ المننص عاى النوع االجتماعص

التعاوف االلمانص GIZ
Save the children

19,658.98

19,658.98

201,807.59

203,919.32

مشروع مساعدات األطماؿ الجرحى

Italian Cooperation

92,448.56

92,448.56

مشروع نحو حياة خالية مف العنؼ 7112-7111

Italian Cooperation

مشروع وجيات نظر – اشراؾ الرجاؿ والمتياف فص تعزيز المساواة نيف الجنسيف وننذ العنؼ فص قطاع ززة

مؤسسة امراة المراة السويدية ) ( Kvinna till kvinna
UN WOMEN

325,752.20

80,052.96
313,954.34

80,864.64

80,864.64

مشروع التمويف القانونص لامجتمع لدعـ الحقوؽ القانونية لانساء فص شماؿ قطاع ززة وشرؽ مدينة ززة
مشروع تمويف أميات أيتاـ العدواف عاى ززة "  " 7114رياديات السنة الثانية )

مشروع نحو مستقنؿ عادؿ وحمف لانساء

مشروع تحويؿ وجيات نظر الرجاؿ والمتياف حوؿ العنؼ المننص عاى النوع االجتماعص وتعزيز المساواة
نيف الجنسيف
مشروع نروتوووؿ مروز عايشة المجتمعص

نالشراوة مع جمعية اليالؿ األحمر لقطاع ززة وتمويؿ مف

105,570.00

مشروع نحو حياة خالية مف العنؼ ) 2018 – 2017

تندوؽ األمـ المتحدة لاسواف UNFPA
Italian Cooperation

14,525.00

14,525.00

623262134.03

2,639,842.78

المجموع _ نياف ب )
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 .33اإلغراداتػاألخرى ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
 2017ػ

2016

ايرادات ت جير قاعات

2,951.68

36,705.00

إيرادات رسوـ عضوية

960.00

1,080.00

إيرادات رسوـ عطاءات

1,100.00

3,100.00

إيرادات متنوعة

466.00

2,445.20

جائزة مؤسسة التعاوف لقطاع ززة 2105-

-

93,845.00

جائزة فاسطيف الدولية لاتميز واإلنداع

-

75,418.00

-

49,265.90

-

9,500.00

-

1,403.14

947.80

2,060.00

إيرادات أجور تدريب

137.20

-

مجموع اإليرادات األخرى – بيان (ب)

32236.35

6412566.61

إيرادات جمعية الزىراء لتطوير المرأة

إيرادات جمعية أرض اإلنساف – سويس ار

إيرادات مشروع دعـ الدور القيادي
إيرادات مروز التدريب المينص
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 .37اضطصروساتػاإلدارغظػواضططوطغظػ ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
 2017ػ

2016

الرواتب واألجور والموافآت

219,241.54

209,938.92

موافات

23,957.00

-

قسط مواف ة نياية الخدمة

48,589.49

53,394.35

ويرناء ومياه

285.00

1,072.00

ضيافة

7,324.92

18,853.81

نقؿ ومواتالت

1,153.00

3,096.00

نمقات سمر

3,437.56

11,256.40

5,082.38

7,777.66

4,633.42

6,309.78

3,143.73

4,229.00

1,500.00

1,500.00

9,925.76

12,531.59

2,617.22

1,723.26

313611

1,030.00

0

6,985.44

12,499.48

16,425.50

0

18,140.91

31,506.37

6,009.57

0

3,173.76

مساعدات

10,874.80

-

مجموع المصروفات العمومية واالدارية _ بيان (ب)

386,589.67

1512114.62

متاريؼ متنوعة

عموالت وفوائد ننوية
تيانة عامة

رسوـ ت ميف سيارات

أتعاب مينية

ىاتؼ وجواؿ

وقود ومحروقات

حمؿ اطالؽ واعداد خطة استراتيجية

استقطاعات ضرينة دخؿ

فروؽ عمالت

ايجار مقر الجمعية

التدريب المينص أرض االنساف

 .31طصروساتػأخرىػ ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
2017

2016

جمعية الزىراء لتطوير المرأة

11,662.00

11,227.00

متروؼ جائزة التعاوف

-

3,000.00

مجموع المصروفات األخرى – بيان (ب)

11,662.00

14,227.00
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 .34تدوغاتػدظواتػدابػظ ػ
ويمثؿ ىذا النند األرتدة اآلتية-:
2016

2017
تسوية متاريؼ متنوعة

303.19

582.00

مختص مواف ة نياية الخدمة سنوات سانقة )

83,603.29

)(3,121.07

-

8,095.39

تسوية شيوات قديمة

2,909.90

-

مجموع تسويات سنوات سابقة – بيان (ب)

86,816.38

5,556.32

تسوية عاى مجمع الممتاوات واآلالت والمعدات

 .35ادارةػاضطخاطرػ
توجو ادارة الجمعية وتدير المخاطر المالية المتعاقة نعماياتيا وأنشطتيا وتتضمف ىذه المخاطر  :مخاطر الترؼ
األجننص  ,مخاطر االئتماف  ,ومخاطر السيولة .
أ) مخاطر الصرف األجنبي

تقوـ ادارة الجمعية نتنميذ معامالت نالعمالت االجننية مما يمرض نوعا مف المخاطر نتيجة لتقانات أسعار

ترؼ ىذه العمالت خالؿ السنة  .وتمتاؾ الجمعية سياسات واجراءات الدارة المخاطر المتعاقة ن سعار
الترؼ األجننص .
ب) مخاطر االتمان

تشير مخاطر االئتماف الى تاؾ المخاطر التص تظير عندما يتخاؼ المديف عف التزاماتو التعاقدية مما ينتج عنو

خسائر مالية لاجمعية  .وتمتاؾ ادارة الجمعية سياسات ائتمانية توضح ويمية التعامؿ مع االطراؼ القادرة عاى
سداد الديوف والحتوؿ عاى ضمانات مالئمة عند الازوـ  ,ووسياة لتقايؿ مخاطر الخسائر المالية الناتجة عف
العجر فص تسديد الديوف.
ج) مخاطر السيولة

يتننى مجاس ادارة الجمعية اطار عاـ الدارة مخاطر السيولة وذلؾ ألف مجاس ادارة الجمعية مسئوؿ عف ادراة

مخاطر السيولة.
 .36اضػغطظػاضطادضظػضألصولػواالضتزاطاتػاضطاضغظػ ػ
اف القيمة العادلة لألتوؿ وااللتزامات المالية التختاؼ نشوؿ جوىري عف قيمتيا الدفترية نتاريق نياف المروز المالص .
 .37رددػاضطوظغغنػ ػ
ناغ عدد الموظميف العامايف نالجمعية خالؿ شير ديسمنر  )20 2012موظما و  )12موظميا فص المشاريع .
ػ

أرشامػاضطػارظظػ ػ
تـ اعادة تتنيؼ لنعض أرقاـ المقارنة لاسنة السانقة لتتناسب مع عرض النانات لاسنة الحالية .
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