
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الزهراء لتطوير المرأة والطفلجمعية 
  فلسطين -البريج 

 البيانات المالية 
  4132كانون أول  13كما في 

 وتقرير مدققي الحسابات
 



 

 

 
 
 
 

 الحسابات تقرير مدققي 
 

 
 المحترمين،،،أعضاء الجمعية العامة                 / السادة 

 جمعية الزهراء لتطوير المرأة والطفل     
 فلسطين -غزة

 
 تحية طيبة وبعد ،،

 

بيةام والتة  تتوةوم مةم  للة ب  هادفةة غية  مؤسسةة ،(الجمعيةة)ل الزهراء لتطوير المرأة والطف جمعيةلقد قمنا بتدقيق القوائم المالية 
، وملخةةةة  بةةةةاا  التةةةةا ي والتةةةةدفقا  النقديةةةةة  والمصةةةة وفا  اإليةةةة ادا وقائمةةةةة  1034وةةةةانوم ا و   13ومةةةةا فةةةة   الم وةةةةم المةةةةال 

 .السياسا  المحاسبية واإليضاحا  المتممة 
 

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 
 

مسئو  عم إعداد القوائم المالية وع ضها بصو ة عادلة وفقًا لمعايي  التقا ي  المالية الدولية وتشم  هاه إم مجلس اإلدا ة 
المسئولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام  قابة داخل  فعا  واي صلة بإعداد وع ض القوائم المالية بصو ة عادلة وخالية 

يا  أو خطأ، ووالك اختيا  وتطبيق السياسا  المحاسبية المالئمة والقيام مم ا خطاء الجوه ية سواء تلك الناتجة عم احت
 .بإج اء تقدي ا  محاسبية معقولة حسب الظ وف

 
 مسئولية مدقق الحسابات

 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايي  . إم مسئوليتنا تنحص  ف  إبداء ال أي حو  القوائم المالية استنادًا  إلى ما قمنا به مم تدقيق

الدولية للتدقيق، وتتطلب هاه المعايي  االلتمام بقواعد السلوك المهن  وتخطيط وتنفيا أعما  التدقيق للحصو  على تأويدا  
 .معقولة بأم القوائم المالية خالية مم ا خطاء الجوه ية 

إم اختيا  تلك . ئم الماليةيتضمم التدقيق القيام بإج اءا  للحصو  على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحا  الوا دة ف  القوا
اإلج اءا  يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابا  بما ف  الك تقييم مخاط  ا خطاء الجوه ية ف  القوائم المالية سواء الناتجة عم 

عند تقييم مدقق الحسابا  للمخاط  يأخا ف  االعتبا  نظام ال قابة الداخل  للجمعية اي الصلة بإعداد . االحتيا  أو الخطأ 
وع ض القوائم المالية بصو ة عادلة والك لتقييم إج اءا  تدقيق مالئمة للظ وف وليس بهدف إبداء  أي حو  مدى فعالية نظام 

 .ال قابة الداخل  للجمعية
 



 

 

 
 
 
 
 

ضافة يتضمم التدقيق والك تقييم مالئمة السياسا  المحاسبية المطبقة ومعقولية التقدي ا  المحاسبية الت  قام  بها اإلدا ة، إ
 .إلى تقييم الع ض العام للقوائم المالية

 .ف  اعتقادنا أم أدلة التدقيق الت  حصلنا عليها وافية ومالئمة وتوف  أساسًا معقواًل إلبداء ال أي
 

 الرأي 
 

    والطفةةل المةةرأة الزهةةراء لتطةةويرة معيةةلجوفةة   أينةةا إم القةةوائم الماليةةة تظهةة  بعدالةةة مةةم وافةةة النةةواح  الجوه يةةة، الم وةةم المةةال  
وفقًا لمعايي  التقا ي   ، باا  التا ي والتدفقا  النقدية  والمص وفا  اإلي ادا  قائمةو  1034وانوم ا و   13وما ف   ،(الجمعية)

 .المالية الدولية
 
 
 

 4135،  آذار  35  للتدقيق و االستشارات شركة دليل

  هاني محمد أحمد

  2003/118ترخيص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ة الزهراء لتطوير المرأة والطفل جمعي

 فلسطين - البريج
 بيان المركز المالي

 4102 أول كانون  31  في  كما
 (شيكل إسرائيلي: العملة)

 
   إيضاح  2014  4102

 الموجودات      

 الموجودات المتداولة      

 نقد ف  الصندوق ولدى البنوك  2  95,424  857

 أ صدة مدينة  4  -  1,390
 مجموع الموجودات المتداولة    424242  2,247

       
 الموجودات الثابتة بالصافي  2  46,944  53,727
 إجمالي الموجودات    142,368  55,974

   
    

 وصافي الموجودات المطلوبات      

 المطلوبات المتداولة      
 بنوك دائنة  6  7,734  -

 أ صدة دائنة  7  13,299  4,154
 لمؤسسا  ش يوةا  أمان  8  100003  -

 المتداولة طلوباتمجموع الم    914124  4,154
       
 صافي الموجودات      

 صاف  الموجودا  ف  بداية السنة    51,820  29,633
 ليةاف  الموجودا  للسنة الحاص  بيان ب  30,509  22,187
 نهاية السنة –الموجودات صافي     844244  51,820
 صافي الموجودات إجمالي المطلوبات و    142,368  55,974

 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية



 

 

 جمعية الزهراء لتطوير المرأة والطفل 
 فلسطين –البريج 

 والمصروفاتبيان اإليرادات 
 4102كانون أول  20السنة المالية المنتهية في 

 (شيكل إسرائيلي: العملة) 
 بيان ب

 

   إيضاح  2014  2013

   
    

 اإليرادات      

 تمويال  مشا يع وب امج  4  1120110  195,819
 إي ادا  عينية  01  -  24,093
 إي ادا  محلية  00  10,099  2,795

 ف وق عموال  دائنة    771  -
 مجموع اإليرادات    4294141  222,707

       
       
 المصروفات      

 تولفة مشا يع وب امج  04  140,479  74,571
 ادا ية وعموميةمص وفا    02  64,273  110,271
 هالك الموجودا  الثابتةإ  5  10,829  10,064

 المصروفاتمجموع     4024280  194,906

 من األنشطة السنة صافي الموجودات    30,509  27,801
 أ باح بيع أصو     -  1,832

 صافي الموجودات للسنة الحالية    30,509  29,633
                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية



 

 

 جمعية الزهراء لتطوير المرأة والطفل 
 فلسطين -البريج 

 بيان التدفقات النقدية
 2014كانون أول  20السنة المالية المنتهية في 

 (شيكل إسرائيلي: العملة) 
 بيان  ج

2013  2014  

 التدفق النقدي من أنشطة التشغيل   

  للسنةصافي الموجودات  30,509  29,633

 أنشطةتعديالت لتسوية صافي الموجودات للسنة مع صافي التدفقات النقدية من    
 التشغيل

 اإلهالك 10,830  9,685
 مدينة النق  ف  أ صدة (الميادة) 1,390  (1,390)

 المطلوبا  المتداولةف  ( النق )الميادة  55,885  (14,327)

 التشغيل عمليات من النقدي التدفق صافي 98,614  23,601
    

 التدفق النقدي من أنشطة االستثمار   
 ثابتة موجودا  (4,047)  (22,855)

 االستثمار أنشطة من النقدي التدفق افيص (4,047)  (22,855)

    

 النقد في الزيادة صافي 94,567  643
 سنةال بداية في النقد 857  333

 سنةال نهاية في النقد 95,424  828

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية
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 رأة والطفل الزهراء لتطوير المجمعية 
 فلسطين -البريج 

 إيضاحات  حول البيانات المالية 
 4102كانون أول  20السنة المالية المنتهية في 

 (شيكل إسرائيلي: العملة) 
 

 التأسيس  والرؤية والرسالة 0

 

 التأسيس -
ة بموجب معية خي يجو بالمحافظة الوسطى بمخيم الب يج (الجمعية) المرأة والطفل الزهراء لتطويرجمعية  تأسس 

 حصل  على الت خي و م والئحته التنفياية ،  1000لسنة ( 3)فانوم الجمعيا  الخي ية والهيئا  ا هلية  قم 
  .( (8171تح   قم  31/01/1030ومؤسسة غي  هادفة لل ب  بتا ي  

 

 أهداف الجمعية -
 

 مؤسسا  مم خال  تعميم المع فةالمساهمة ف  بناء القد ا  لجمعية المه اء لتطوي  الم أة والطف  والش واء مم ال. 

  الةدعم النفسة  واالجتمةاع  والقةانون  مةم خةال  تقةديم المساهمة ف  تقديم ال عاية للنساء ضحايا العنف ف  قطةا  غةمة
 .والمهن  والتثقيف  

 والطبية المساهمة ف  حماية وتنمية قد ا  ا طفا  مم خال  تقديم ا نشطة التعليمية والت بوية والت فيهية والثقافية. 

   إج اء ا بحاث والد اسا  الميدانية للتع ف على القضايا الت  سةيتم العمة  عليهةا فيممةا يتعلةق بةالم أة والطفة  وا سة ة
 .وجمع المعلوما  الت  تخدم أهداف الجمعية

 

 الرؤية -
 

جمعية المه اء لتطوي  الم أة والطف  ه  جمعية خدماتية تلعب دو ا  ياديا لتحقيق مجتمع مستدام مبنيا على تعميم  -
 .ليصبحوا أعضاء فاعليم و مسئوليم ف  مجتمعهم التش دحقوق الم أة والطف  المع ضيم لخط  

 
  الرسالة -

 

ية مستقلة تهدف إلى تحقيق مجتمع مستدام مبنيا على جمعية المه اء لتطوي  الم أة والطف  ه  جمعية أهلية غي   بح
مم خال  ب امج بناء القد ا  للجمعية ، و تعميم  ف  قطا  غمة التش دتعميم حقوق الم أة والطف  المع ضيم لخط  

ية وتنمية الطف ، انسجاما و انطالقا مم مبادئ حقوق اإلنسام و الت  تشم  المسئولية و حوم القانوم و الشفاف ا س ة
   .  والتسام  و العدالة و المساواة و عدم التمييم و المشا وة والتمويم للفئا  المهشمة
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 المتبعة المحاسبية السياسات  أهم 4
 

 أسس إعداد البيانات المالية  4.0
 

ث يتم يتم إعداد البيانا  المالية وفقُا لمبدأ التولفة التا يخية وأساس االستحقاق المحاسب  باستثناء اإلي ادا  حي
 .تسجيلها عند قبضها

 
 العمالت األجنبية 4.4

 

، ويتم تحوي  المعامال  بالعمال  ا خ ى بحسب سع  الشيو يتم إثبا  المعامال  ف  الدفات  والسجال  بعملة 
أما بخصو  ا صو  والمطلوبا  النقدية منها وغي  النقدية فقد تم ت جمتها وفقًا الص ف السائد بتا ي  العملية، 

 .، وأي ف وق قد تظه  نتيجة ف وق التقييم يتم قيدها ف  بيام اإلي ادا  والمص وفا  ف  نهاية العامإلقفا  سعا  ا
  
 الممتلكات واآلالت والمعدات   4.2

 

وتتبع ط يقة القسط بعد استنما  االستهالك المت اوم موجوداتها الثابتة بدفات ها بصاف  التولفة التا يخية  جمعيةتظه  ال
 -:تهالك تلك الموجودا  حسب النسب المئوية التاليةف  اس ثاب ال

 

  %  

  20  أجهمة ومبيوت  وطابعا 

  51  ا ثاث 

  51  أجهمة ومعدا  موتبية

 
 العينية  تالتبرعا 4.2
 

ف  السجال  المحاسبية وإي ادا  ص فها للغي  تقوم الجمعية بإثبا  وتسجي  التب عا  العينية مم الغي  والت  يتم 
 .ومص وفا 

 
 المصروفات  4.2

 

 .للجمعيةمص وفا  المشا يع ه  مص وفا  ا نشطة الت  تنتج مم تقديم الخدما  للمنتفعيم وه  الهدف ال ئيس  -
 .المص وفا  العمومية واإلدا ية ه  المص وفا  الت  تخ  اإلدا ة والت  ال تند ج ضمم مص وفا  المشا يع -

 

 النقد والنقد المعادل  4.9
 

عندما يووم النقد لمعاد  قصي  ا ج ، واالستثما ا  عالية السيولة  ولدى البنوكالصندوق تشم  النقدية النقد ف   -
 .الجاهمة للتحوي  إلى نقد والت  تووم ع ضة لنسبة قليلة مم الخاط  الناتجة مم تغي ا  القيمة
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 البنوك ولدى الصندوق في نقد 2
 ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية

 

  2014  2013 
     

 56  1,218  وقالصند

 31  334  شيو  -بنك فلسطيم 

 770  93,583  دوال  -بنك فلسطيم 

 -  289  بنك فلسطيم يو و

  454242  857 

 
 

 اخري ةأرصدة مدين 2
 ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية

 

  4102  4102 
     

 1,390  -  إيجا  مدفو  مقدما

  -  1,390 

 
 

 الموجودات الثابتةصافي  2

 
  :  1154وانوم أو   15ويمث  الجةدو  اآلت  تولفة اقتناء ا صو  الثابتة واستهالوها وصاف  القيمة الدفت ية وما ف  

 
الرصيد في   

13/13/2014 

  
 اإلضافات 

  
 اإلستبعادات

 الرصيد في 
13/34/4132 

         :التكلفة 

 24,038  -  3,847  20,191  أجهمة ومبيوت  وطابعا 

 28,661  -  200  28,461  ا ثاث

 22,412  -  -  22,412  أجهمة ومعدا  موتبية

  71,064  4,047  -  154333 
   -      :االستهالك المتراكم 

 11,754  -  4,314  7,440  أجهمة ومبيوت  وطابعا 

 9,530  -  4,281  5,249  ثاثا 
 6,883  -  2,235  4,648  أجهمة ومعدا  موتبية

  17,337  10,830  -  28,167 

 46,944      53,727  صافي القيمة الدفترية
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 بنوك  دائنة 9

 ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية
 

  2014  2013 
     

 -  7,734  بنك فلسطيم عامشيوا  ب سم الدفع 

  7,734  - 

 
 

 أرصدة دائنة.    8
 ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية

 

  4102  4102 
     

 1,042  10,361   واتب وموافآ  مستحقة

 136  -  مواصال  مستحقة

 280  39  وه باء ومياه مستحقة

 458  248  هاتف وجوا  مستحقة. م

 500  500  ة مستحقةصيان. م

 1738  2,151  أتعاب تدقيق مستحقة

  13,299  4,154 

  
 

 شريكةمانات لمؤسسات أ.   8

 ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية
 
  4102  4102 

     

 -  19,503  أمانا  جمعية عائشة لحماية الم أة والطف 

 -  19,503  أمانا  جمعية وفاق ل عاية الم أة والطف 

  244119  - 
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 تمويالت مشاريع وبرامج .  4
 ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية

 

  4102  4102 
     

 89,598  46,625  مؤسسة م س  وو 

 4,886  -  المفوض السام  لحقوق االنسام

 -  57,200  مؤسسة فلسطيم الغد

 Global Found For Women  99,088  73,900مؤسسة 

 VGIF  -  27,078مؤسسة 

 357  979  جمعية الثقافة والفو  الح 

 -  The Gaza Mental  31,328مؤسسة 

  4154441  195,819 
 
 

 عينية إيرادات.    01
 ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية

 

  4102  4102 
     

 24,093  -  تب   بأصو  ثابتة مم م س  وو  

  -  24,093 

 
 

 محلية إيرادات.    00
 :ويمث  هاا البند ا مو  اآلتية

 

  4102  4102 
     

 400  3,298   سوم العضوية واالنتساب

 60  64  تب عا  نقدية

 640  300  اي ادا   سوم عطاء

 1,695  6,437  إيجا  قاعا 

  014144  44842 
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 -:تكلفة المشارع والبرامج .  04
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2014  2013 

 المشروع والممول       
 

 اسم المصروف

مشروع الدعم 
 النفسي التعليمي

 مرسي كور

 مبادرة كرامة 
 للتضامن األسري

 بناء قدرات 
خريجي الدعم 

 النفسي

 
 االجمالي

  
 االجمالي

(1151) 

 65,952  44,205 24,060 - 20,145  واتب وأجو  

 111  2,759 2,250 - 115 ق طاسية ومطبوعا 

 1,574  15,467 3,847 - 11,620 مصا يف ضيافة

 551 161 265 - - مصا يف متنوعة

 1,397 4,902 1,855 - 3,047 نق  ومواصال .م

 - 4,526 4,526 - -  مص وف هدايا تشجيعية

 - 2,882 982 1,600 300 مص وف موافآ 

 - 111 130 70 50 مصا يف مح وقا 

 150 5,976 - - 5,976  حال  مصا يف 

 2,958  2,026 1,092 354 580 ب يد وفاوس وهاتف

 - 185 - - 185 لوامم تد يب. م

 1,101 572 - - 572 وه باء ومياه و سوم بلدية 

  1464 - - 1,464 أج ة قاعة 

 979 - - - - اصالحا  وصيانة

 - 27,400 - 27,400 - مساعدا  للعائال  النامحة

 - 27,600 - 27,600 - ستضيفةمساعدا  لألس  الم

 124513 3214214 144111 514142 224224 المجموع
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 مصروفات ادارية وعمومية.  02

 اآلتيةويمث  هاا البند ا مو  
 

  2014  4102 
     

 74,934  33,726  أجو  وموافآ 

 994  3,081  مواصال  وتنقال  الموظفيم

 19,977  10,786  إيجا  الجمعية

 1,798  2,791  هاتف وجوا 
 175  270  فوائد وعموال  وق طاسية بنك

 1,738  2,150  أتعاب تدقيق

صالحا   800  775  صيانة وا 

 380  432  وه باء ومياه

 963  1,474  ضيافة

عالم  2,354  3,319  دعاية وا 

 -  3,634  ومطبوعا  ق طاسيه

 2,705  1,094  لوامم تد يب

 270  440  مح وقا 

 -  20  أدوا  ومواد تنظيف

 -  251  متنوعة. م

 3,183  -  ف وق عملة وعموال  بنوية

  924482  110,271 
 
 

 

 


