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جسعية نظهف لمبيئة وتشسية السجتسع
غزة  -فمدظين
بيان السركز السالي كسا في  13ديدسبر 6132

بيان ( أ )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )

اإليزاح

األصهل
األصؾل الستداولة

الشقد والشقد السعادل
ذمؼ السانحيؽ

أصؾل أخرى

 13ديدسبر
2016

6132

1

694,418.21

774,244.98

4

1,528,679.75

2,824,310.50

2

3,112.00

3,150.50

2,226,209.96

3,601,705.98

مجسؾع األصؾل الستداولة

األصؾل الغير متداولة

السستمكات واآلالت والسعدات بالرافي

2

مجسؾع األصؾل الغير متداولة

مجسؾع األصؾل

145,615.23

174,717.03

145,615.23

174,717.03

2,371,825.19

3,776,423.01

االلتزامات وصافي األصهل

االلتزامات

ايرادات مؤجمة

السظمؾبات السدتحقة

مجسؾع االلتزامات

7

1,886,017.71

3,278,759.95

8

10,189.53

22,715.61

1,896,207.24

3,301,475.56

صافي األصؾل

صافي األصؾل في بداية الدشة

صافي أصؾل الدشة  -بيان (ب)

مجسؾع صافي األصؾل في نياية الدشة – بيان (ج)
مجسهع االلتزامات وصافي األصهل

474,947.45

486,320.85

670.50

)(11,373.40

475,617.95

474,947.45

2,371,825.19

3,776,423.01

إن اإليزاحات السرفقة تعتبر جزءاً أساسياً مؽ ىذه البيانات السالية

4

جسعية نظهف لمبيئة وتشسية السجتسع
غزة  -فمدظين
بيان األنذظة لمدشة السشتيية في  13ديدسبر 6132

بيان ( ب )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )
 13ديدسبر
اإليزاح

2016

6132

اإليرادات
إيرادات السشح والسذاريع

9

,87738,733,2

4,037,667.94

إيرادات أخرى

31

153,972.69

158,351.99

2,491,809.98

4,196,019.93

مجسهع اإليرادات
السرروفات
مرروفات السشح والسذاريع

33

,87738,733,2

4,015,497.14

السرروفات العسؾمية واإلدارية

36

136,186.99

151,249.79

إىالك الدشة

2

36,869.18

35,706.83

مجسهع السرروفات

682318891542

486168421572

صافي اصؾل الدشة مؽ الشذاط

()8283,739,

()6,433.83

بشهد أخرى.:
تدؾيات سشؾات سابقة

19,753.98

()982723,3

مجسهع البشهد االخرى

19,753.98

()48919527

صافي أصهل الدشة – بيان (أ)

670.50

)(11,373.40

31

إن اإليزاحات السرفقة تعتبر جزءاً أساسياً مؽ ىذه البيانات السالية
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جسعية نظهف لمبيئة وتشسية السجتسع
غزة  -فمدظين
بيان التغيرات في صافي األصهل لمدشة السشتيية في  31ديدسبر 6132

بيان ( ج )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )
استثسار السستمكات

الفائض العام

السجسهع

واآلالت والسعدات

صافي األصهل في  1يشاير 6112

300,230.42

174,717.03

474,947.45

صافي األصؾل لمدشة – بيان (ب)

670.50

---

670.50

إىالك السستمكات واآلالت والسعدات

36,869.18

)(36,869.18

---

إضافات عمى السستمكات واآلالت والسعدات

)(7,767.38

7,767.38

---

صافي األصهل في  11ديدسبر  – 6112بيان (أ)

1118116576

145,615.23

4728237592

صافي األصهل في  1يشاير 6111

118,821.99

377,422.82

486,320.85

صافي األصؾل لمدشة – بيان (ب)

)(11,373.40

---

)(11,373.40

إىالك السستمكات واآلالت والسعدات

35,706.83

)(35,706.83

---

إضافات عمى السستمكات واآلالت والسعدات

)(32,957.00

32,957.00

---

صافي األصهل في  11ديدسبر  – 6111بيان (أ)

300,230.42

174,717.03

474,947.45

إن اإليزاحات السرفقة تعتبر جزءاً أساسياً مؽ ىذه البيانات السالية
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جسعية نظهف لمبيئة وتشسية السجتسع
غزة  -فمدظين
بيان التدفقات الشقدية لمدشة السشتيية في  13ديدسبر 6132

بيان ( د )

( العسمة :شيكل إسرائيمي )
 13ديدسبر
2016

6132

التدفقات الشقدية من الشذاط التذغيمي
صافي أصؾل الدشة

670.50

)(11,373.40

تعديالت لسظابقة صافي أصهل الدشة مع صافي التدفقات الشقدية من الشذاط التذغيمي
إىالك السستمكات واآلالت والسعدات

36,869.18

35,706.83

التغير في الذمؼ السديشة

---

21,742.00

التغير في ذمؼ السانحيؽ

1,295,630.75

(),8,398,833,3

التغير في السظمؾبات السدتحقة

)(12,526.08

)(7,093.01

التغير في األصؾل األخرى

38.50

2,633.65

التغير في اإليرادات السؤجمة

)(1,392,742.24

3,278,759.95

صافي التدفقات الشقدية (السدتخدمة في) الشاتجة من الشذاط التذغيمي

()768129519

515,565.52

التدفقات الشقدية من الشذاط االستثساري
اإلضافات عمى السستمكات واآلالت والسعدات

)(7,767.38

)(32,957.00

صافي التدفقات الشقدية (السدتخدمة في) الشذاط االستثساري

)(7,767.38

)(32,957.00

صافي التدفقات الشقدية السحققة خالل الدشة

)(79,826.77

482,608.52

الشقد والشقد السعادل كسا في بداية الدشة

774,244.98

291,636.46

الشقد والشقد السعادل كسا في نياية الدشة – بيان (أ) – إيزاح ()3

694,418.21

774,244.98

إن اإليزاحات السرفقة تعتبر جزءاً أساسياً مؽ ىذه البيانات السالية
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جسعية نظهف لمبيئة وتشسية السجتسع
غزة  -فمدظين
إيزاحات حهل البيانات السالية
( العسمة :شيكل إسرائيمي )
 .3معمهمات عامة
 3-3الهضع القانهني لمجسعية
تأسدتت جسعيتة نظتتؾف لمبيئتة وتشسيتة السجتستتع فتي قظتاع غتزة  -فمدتظيؽ بتتاريخ  92يؾليتتؾ  9009تحتت رقتتؼ ()6927
وفقاً ألحكام قانؾن الجسعيات الخيرية والييئات األىمية رقؼ ( )9لدشة 9000م ،وىى تعشي بذتؤون البيئتة وتشسيتة السجتستع
وتيتؼ ببرامج التؾعية واألبحاث التي تذجع عمى تظؾير مجتسع صحي وبيئة سميسة.
 6-3أىداف وغايات الجسعية
تدعى جسعية نظؾف لمبيئة وتشسية السجتسع نحؾ تحقيق وتجديد األىداف التالية:
 العسل عمى عالج السذاكل األساسية الستعمقتة بالبيئتة وإيجتاد الحمتؾل السالئستة التتي تعستل عمتى تحدتيؽ وتظتؾير بيئتةمدتدامة.
 السداىسة باالرتقاء بالسدتؾى السيشي وتحديؽ جؾدة الخدمات السقدمة مشيا. السداىسة في تحديؽ الغروف االجتساعية واالقترادية لمفئات السيسذة لالرتقاء بالسجتسع معيذياً. السداىسة في تحديؽ جؾدة التعميؼ بتؾفير الدعؼ الالزم لتظؾير العسمية التعميسية. .6أىم الدياسات السحاسبية
 3-6أسس إعداد البيانات السالية
تؼ إعداد ىذه البيانات السالية إستشاداً إلى طريقة التكمفة التاريخية وأساس اإلستحقاق السحاسبي.
 6-6العسالت األجشبية
ي تتتؼ ع تترض البيان تتات السالي تتة بالعسم تتة الت تتي تد تتتخدميا البيئ تتة االقتر تتادية األساس تتية حي تتع تعس تتل الجسعي تتة وى تتى الذ تتيكل
اإلس ترائيمي ،وتحتتؾل التعتتامالت التتتي تتتتؼ بعستتالت أختترى غيتتر الذتتيكل اإلس ترائيمي إلتتى الذتتيكل اإلس ترائيمي حدتتب أستتعار
الرتترف الدتتائدة فتتي تتتاريخ حتتدوث التعتتامالت وفتتي تتتاريخ كتتل بيتتان لمسركتتز الستتالي يتتتؼ تحؾيتتل البشتتؾد الشقديتتة السدتتجمة
بعستتالت أختترى إلتتى الذتتيكل اإلس ترائيمي حدتتب األستتعار الدتتائدة فتتي ذلتتػ التتتاريخ حيتتع كانتتت كتتاآلتي فتتي  19ديدتتسبر
-: 9097
 دوالر أمريكي =  1.84شيكل إسرائيميويتؼ االعتراف بالفروقات الشاتجة مؽ أسعار الررف الشقدية في بيان األنذظة لمدشة.
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 1-6السستمكات واآلالت والسعدات
يتتتؼ اإلعت تراف مبتتدئياً بالسستمكتتات واآلالت والسعتتدات السحتتتفا بيتتا للستتتخدام ختتالل عسميتتة اإلنتتتاج أو تزويتتد البزتتائع أو
الخدمات أو ألغراض إدارية بالتكمفة التي تسثل سعر الذراء مزافاً إليو أي تكاليف أخرى تؼ تحسيميا عمى نقتل السعتدات
إلى السؾقع وتحقيق الذروط الالزمة ليا لتعسل بالظريقة التي ترغبيا اإلدارة.
بعد االعتراف السبدئي ،يتؼ تدجيل السستمكات واآلالت والسعدات في بيتان السركتز الستالي بالتكمفتة مظروحتاً مشيتا االىتالك
الستراكؼ وأي انخفاض متراكؼ في القيسة ،أما األراضي فال تدتيمػ .يتؼ االعتراف بشفقتات االىتالك فتي كتل ستشة فتي بيتان
األنذ تتظة .وي تتتؼ احتد تتاب االى تتالك عم تتى أس تتاس القد تتط الثاب تتت وال تتذي يتؾق تتع أن تد تتتيمػ الجسعي تتة السش تتافع االقتر تتادية
السدتقبمية الستؾقعة ليذا األصل خالل العسر اإلنتاجي لو.
يتؼ إىالك السستمكتات واآلالت والسعتدات باستتخدام طريقتة القدتط الثابتت وتتؼ تعتديل ندتب اإلىتالك حدتب ندتب اإلىتالك
الؾاردة في الشغام السالي لمجسعيات الخيرية والييئات األىمية كسا ىؾ في اإليزاح رقؼ (.)5
الفئة

الشدبة الدشهية ()%

األثاث

%11

أجيزة كسبيؾترطابعات

%21

برامج محاسبية

%21

أجيزة مكتبية

%21

أجيزة كيربائية

مؾلد كيربائي

عدد وأدوات

%21
%11
%11

 4-6مرروفات السذاريع
ىي مراريف األنذظة التي تشتج مؽ تقديؼ الخدمات لمسشتفعيؽ وىى اليدف الرئيدي لمجسعية.
 2-6السرروفات العسهمية واإلدارية
ىي السراريف التي تخص اإلدارة والتي ال تدرج ضسؽ مراريف السذاريع.
 2-6اإليرادات والسرروفات
 يتؼ االعتراف باإليرادات وقت حدوثيا. يتؼ االعتراف بالسرروفات عشد حدوثيا ويتؼ إثباتيا بالدجالت السحاسبية شاممة لزريبة القيسة السزافة. 7-6الشقد والشقد السعادل
لغتترض إعتتداد التتتدفقات الشقديتتة يتسثتتل الشقتتد والشقتتد السعتتادل فتتي الشقتتد بالرتتشدوق واألرصتتدة الجاريتتة لتتدى البشتتؾك والؾدائتتع
قريرة األجل التي تدتحق خالل ثالثة أشير.
 8-6االلتزامات األخرى
يتتتؼ إثبتتات السظمؾبتتات لمسبتتالغ مدتتتحقة الدتتداد فتتي السدتتتقبل مقابتتل مذتتتريات أو الختتدمات السدتتتمسة ستؾاء تستتت أو لتتؼ تتتتؼ
السظالبة بيا مؽ قبل السؾرديؽ.
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 13ديدسبر

 .1الشقد والشقد السعادل

6132

2016
الشقد لدى البشؾك
البشػ اإلسالمي الفمدظيشي
حت -9091229 /دوالر

669,334.47

685,790.42

حت -9091229 /شيكل

8,636.33

8,631.39

حت -9091229 /يؾرو

(),3.,

---

مجسؾع الشقد لدى البشػ اإلسالمي الفمدظيشي

.3382.,38,

694,421.81

بشػ القدس
حت -71712 /دوالر

14,834.38

513.89

حت -71712 /شيكل

752.68

718.28

حت -71712 /دوالر – متفرع 1

,.2333

---

حت -71712 /شيكل – متفرع 1

()3339

---

حت 0-71712 /دوالر– ودائع ألجل

---

78,591.00

مجسؾع الشقد لدى بشػ القدس

8.89,.332

79,823.17

مجسؾع الشقد لدى البشؾك

694,418.21

3398,9932,

مجسهع الشقد والشقد السعادل – بيان (أ)

694,418.21

774,244.98

 13ديدسبر

 .4ذمم السانحين

6132

2016
برنامج الفاخؾرة لمسشح الدراسية والتسكيؽ

1,094,375.75

تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب السرحمة الثانية

434,304.00

تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب السرحمة األولى

---

مجسهع ذمم السانحين – بيان (أ)

1,528,679.75

2,330,008.30
--494,302.20

 .2أصهل أخرى

2,824,310.50

 13ديدسبر
2016

6132

تأميشات نقدية لدى الغير

3,112.00

3,150.50

مجسهع األصهل أخرى – بيان (أ)

3,112.00

3,150.50
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 .2السستمكات واآلالت والسعدات بالرافي

أثاث

أجيزة كسبيهتر

أجيزة

أجيزة

برامج

وطابعات

كيربائية

مكتبية

محاسبية

مهلد كيربائي

عدد وأدوات

السجسهع

التكمفة
 1يشاير 2116

77,364.50

67,509.30

37,523.46

22,190.91

4,299.48

39,905.00

1,354.14

250,146.79

اإلضافات

3,297.38

---

---

4,470.00

---

---

---

7,767.38

الرصيد في  11ديدسبر 6112

80,661.88

67,509.30

37,523.46

26,660.91

4,299.48

39,905.00

1,354.14

257,914.17

مجسع اإلىالك
 1يشاير 2116

15,796.80

32,161.39

2,810.98

13,980.51

2,183.90

7,959.14

537.04

75,429.76

إىالك الدشة

,,79337,

8,,,9,380

3,,393.2

7,2,33,8

429.95

3,990.50

135.41

36,869.18

الرصيد في  11ديدسبر 6112

648317536

44,709.49

10,315.67

17,900.72

2,613.85

11,949.64

672.45

112,298.94

صافي القيسة الدفترية في  11ديدسبر 6112

56,524.76

22,799.81

27,207.79

8,760.19

1,685.63

27,955.36

681.69

145,615.23

صافي القيسة الدفترية في  11ديدسبر 6111

61,567.70

35,347.91

34,712.48

8,210.40

2,115.58

31,945.86

817.10

174,717.03
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 13ديدسبر

 .7إيرادات مؤجمة
2016

6132

برنامج الفاخؾرة لمسشح الدراسية والتسكيؽ

1,087,866.20

2,330,008.30

تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب  -الدشة الثانية

777,970.31

---

مذروع األيادي الذىبية لتسكيؽ السرأة اقترادياً

13,283.48

---

ميرجان الفرح والسرح

6,897.72

---

تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب

---

948,751.65

مجسهع اإليرادات السؤجمة – بيان (أ)

1,886,017.71

3,278,759.95

 13ديدسبر

 .8السظمهبات السدتحقة
2016

6132

مراريف إدارية مدتحقة

5,152.89

4,529.53

مدتحقات مذروع الفاخؾرة لمسشح الدراسية

5,036.64

18,186.08

مجسهع السظمهبات السدتحقة – بيان (أ)

318389521

22,715.61
 13ديدسبر

 .9إيرادات السشح والسذاريع
2016

6132

مذروع الفاخؾرة لمسشح الدراسية والتسكيؽ

1,127,345.78

3,224,341.78

مذروع تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب -الدشة األولى

793,668.73

33,222.95

مذروع تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب  -الدشة األولى

93,178.16

---

مبادرة بيئتشا بأيديشا أحمى

16,617.00

---

مذروع ميرجان الفرح والسرح

5,137.45

---

مذروع إنذاء محظة تحمية

48,857.92

---

مذروع األيادي الذىبية لتسكيؽ السرأة إقتراديا

13,511.69

---

مذروع السدرسة الريفية لبرنامج بريدج في غزة الدشة األولى

218,237.37

---

مذروع مخيؼ صيفػ أحمى

21,283.19

---

مذروع السشازل الستزررة

---

668,714.12

---

8,521.16

مذروع قيادات بيئية نحؾ مجتسع مدتدام

---

67,061.97

مذروع مخيؼ التراميؼ الفشية مؽ التراث

---

21,500.58

برنامج نظؾف لمسشح الدراسية

---

14,305.38

مجسهع إيرادات السشح والسذاريع – بيان (ب) – إيزاح ()6

681178817569

4,037,667.94

مذروع Global Green
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 .31إيرادات أخرى

 13ديدسبر
2016

6132

رسؾم عظاءات

5,779.00

9,193.96

رسؾم عزؾية

1,300.00

1,150.00

إدارة حداب السذروعات السشفذة

46,006.41

123,302.46

تبرعات عيشية

5,329.70

4,360.00

فروق عسمة

92,298.94

20,045.19

متشؾعة أخرى

1,228.26

300.38

تبرع لعائمة فقيرة

,837337,

---

153,972.69

158,351.99

مجسهع إيرادات أخرى – بيان (ب)

 13ديدسبر

 .33مرروفات السشح والسذاريع

6132
مذروع الفاخؾرة لمسشح الظالبية والتسكيؽ

1,127,345.78

3,202,170.98

مذروع تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب -الدشة األولى

793,668.73

33,222.95

مذروع تحديؽ الؾضع االقترادي لمذباب  -الدشة األولى

93,178.16

---

مذروع األيادي الذىبية لتسكيؽ السرأة إقتراديا

13,511.69

---

مذروع السدرسة الريفية لبرنامج بريدج في غزة الدشة األولى

218,237.37

---

مذروع مخيؼ صيفػ أحمى

21,283.19

---

مذروع إنذاء محظة تحمية

48,857.92

---

مبادرة بيئتشا بأيديشا أحمى

16,617.00

---

مذروع ميرجان الفرح والسرح

5,137.45

---

مذروع السشازل الستزررة

---

668,714.12

مذروع Global Green

---

8,521.16

مذروع قيادات بيئية نحؾ مجتسع مدتدام

---

67,061.97

برنامج نظؾف لمسشح الدراسية

---

14,305.38

مذروع مخيؼ التراميؼ الفشية مؽ التراث

---

21,500.58

مجسهع مرروفات السشح والسذاريع – بيان (ب) – إيزاح

681178817569

4,015,497.14

()6
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 13ديدسبر

 .36السرروفات العسهمية واإلدارية

6132

2016
إيجار السقر

11,790.00

11,697.00

الرواتب واألجؾر والسكافآت

50,432.16

58,816.22

1,386.00

905.46

أتعاب تدقيق

5,143.50

5,178.73

ضيافة

3,610.77

3,802.76

قرطاسية ومظبؾعات

657.36

3,241.11

ىاتف وجؾال وإنترنت

608.13

4,831.36

مؾاصالت

1,361.00

2,067.88

عسؾالت بشكية

4,272.08

8,843.70

صيانة عامة

929.00

13,211.00

أتعاب محاماة

6,902.06

6,515.49

مراريف متشؾعة

45,664.55

27,468.08

رسؾم اشتراك مؾلد الكيرباء

1,400.00

4,671.00

مداعدة لعائمة فقيرة

2,030.38

---

مجسهع السرروفات العسهمية واإلدارية – بيان (ب)

136,186.99

151,249.79

كيرباء ومياه

 .31تدهيات سشهات سابقة
 13ديدسبر
6132

2016
تدؾية سشؾات سابقة

,8,.2399

888,,3397

تدؾيات فروقات عسمة

8389,93,9

---

تدؾية حداب صشدوق السراريف

---

(),898,333

تدؾية حداب عبد الجؾاد في سشؾات سابقة

---

()878,3,333

مجسهع– بيان (ب)

398721598

()48919527
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 .34الدعاوي القانهنية
 حدب إفادة السدتذتار القتانؾني لمجسعيتة رقتؼ  ,383/8.7قتد تتؼ رفتع قزتية واحتدة ضتد الجسعيتة وىتي تتسثتل فتي قزتاياعسالية تحت رقؼ ( ),387/,9,,بقيسة مالية ( ),8.,7دوالر أمريكي حتى الدشة السالية السشتيية في  78ديدسبر .,38.
 لتتؼ تقتتؼ إدارة الجسعيتتة بتكتتؾيؽ مخرتتص قزتتايا عساليتتة لسؾاجيتتة أعبتتاء واألحكتتام التتتي قتتد تتتشجؼ فتتي حتتال كدتتب الخرتتؼالدعؾى تبعاً لسبدأ الحيظة والجزر.
 .32إدارة السخاطر
تؾجو إدارة الجسعية وتدير السخاطر السالية الستعمقة بعسمياتيا وأنذظتيا وتتزسؽ ىذه السخاطر  :مخاطر الرترف األجشبتي،
مخاطر االئتسان  ،ومخاطر الديؾلة.
أ -مخاطر الررف األجشبي
تقتتؾم إدارة الجسعيتتة بتشفيتتذ معتتامالت بتتالعسالت األجشبيتتة مستتا يفتترض نؾع تاً متتؽ السختتاطر نتيجتتة لتقمبتتات أستتعار صتترف ىتتذه
العسالت خالل الدشة .و تستمػ الجسعية سياسات وإجراءات إلدارة السخاطر الستعمقة بأسعار الررف األجشبي.
ب -مخاطر الديؾلة
يتبشتتى مجمتتس إدارة الجسعيتتة إطتتار عتتام إلدارة مختتاطر الدتتيؾلة وذلتتػ ألن مجمتتس إدارة الجسعيتتة مدتتئؾل عتتؽ إدارة مختتاطر
الديؾلة.
 .32القيسة العادلة لألصهل وااللتزامات السالية
إن القيسة العادلة لألصؾل وااللتزامات السالية ال تختمف بذكل جؾىري عؽ قيستيا الدفترية بتاريخ بيان السركز السالي.
 .37أرقام السقارنة
تؼ إعادة ترشيف لبعض أرقام السقارنة لمدشة الدابقة لتتشاسب مع عرض البيانات الدشة الحالية.
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