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 رســالفه

 

 بيان الصفحة 

 ـــ 1 مدقق المستقلالتقرير 

 )أ( 4 2017ر ديسمب 31بيان المركز المالي كما في 

 )ب( 5 2017ديسمبر  31 للسنة المنتهية في األنشطةبيان 

 )ج( 6 2017ديسمبر  31 بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في

 )د( 7 2017ديسمبر  31 ية للسنة المنتهية فيدفقات النقدبيان الت

 ـــ  15 -8 إيضاحات حول البيانات المالية
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 جمعية منتدى التواصل 

 فلسطين - غزة

 2017ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في 

 ( شيكل إسرائيليالعملة: ) 

 

 ديسمبر 31   

 2016  2017  اإليضاح 

      األصول

      األصول المتداولة

  174,940.36   121,491.78  3 النقد والنقد المعادل

 ً   2,651.73   1,326.00   مصاريف مدفوعة مقدما

    ---   3,400.00   اإليرادات المستحقة

  500.00   500.00   ) تأمينات بنكية ( األصول األخرى

  178,092.09   126,717.78   مجموع األصول المتداولة 

      

      األصول الغير متداولة 

  660,749.40   636,722.23  4 الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي 

  660,749.40   636,722.23   مجموع األصول الغير متداولة 

  838,841.49   763,440.01   مجموع األصول 

      

      

      االلتزامات وصافي األصول

      االلتزامات المتداولة

  17,964.92   17,840.00  5  المصروفات المستحقة 

 ---   95,900.14  6 اإليرادات المقبوضة مقدماً 

  17,964.92   113,740.14   مجموع االلتزامات المتداولة

      

      صافي األصول

  700,675.74   820,876.57   بداية السنة في صافي األصول

  120,200.83  (171,176.70)    بيان )ب( –صافي أصول السنة 

  820,876.57   649,699.87   بيان )ج( –صافي األصول في نهاية السنة 

  838,841.49   763,440.01   مجموع االلتزامات وصافي األصول 

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية

 

 

 

 

 

 بيان ) أ (
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 جمعية منتدى التواصل 

 فلسطين - غزة

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  بيان األنشطة

 ( شيكل إسرائيليالعملة: ) 

 

 

 ديسمبر 31   

 2016  2017  اإليضاح 

      اإليرادات

 1,058,166.89   1,175,055.87    7 إيرادات المنح والمشاريع

  148,924.00            109,865.00         8 أنشطة الجمعية  إيرادات

  39,397.42              5,074.91             9 اإليرادات األخرى 

 ---   8,998.40              قدية تبرعات ن

 49,069.16   48,085.94            تبرعات عينية 

  1,295,557.47       1,347,080.12       مجموع اإليرادات 

      

      المصروفات 

  25,793.22              28,657.00   منافع الموظفين 

  907,286.63            1,157,131.43      10 مصروفات المنح والمشاريع 

  83,240.00              75,772.41  11 مصروفات أنشطة الجمعية 

  52,476.53              38,082.57           12 المصروفات العمومية واإلدارية 

  49,069.16              43,269.94            تبرعات عينية 

  57,491.10              50,199.67           4 إهالك السنة

 (1,175,356.64)     (1,393,113.02)    مجموع المصروفات 

  120,200.83         (46,032.90)         صافي األصول من النشاط

      بنود أخرى:

  ---                        (125,143.80)      13 تسويات سنوات سابقة 

  120,200.83         (171,176.70)       بيان )أ(  –صافي أصول السنة 

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية

 

 

 ( ببيان ) 
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 جمعية منتدى التواصل 

 فلسطين - غزة

 2017ديسمبر  31بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 

 ( شيكل إسرائيليالعملة: ) 

 

 

 

 

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية

 

 

 

 

 

 

 

  
 الفائض

 عامال

استثمار في  

الممتلكات واآلالت 

 والمعدات

  

 المجموع

 820,876.57   660,749.40  160,127.17   2017يناير  1صافي األصول في 

 (171,176.70)  ---  (171,176.70)  بيان )ب( –صافي األصول للسنة 

 ---  (50,199.67)  50,199.67  إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ---  26,172.50  (26,172.50)  لى الممتلكات واآلالت والمعدات إضافات ع

 ---  (131,200.42)  131,200.42  إستبعادات من الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ---  131,200.42  (131,200.42)  إستبعادات من مجمع إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 649,699.87  636,722.23  12,977.64  أ(بيان ) – 2017ديسمبر  31صافي األصول في 

       

       

       

  700,675.74  689,580.13  11,095.61   2016يناير  1صافي األصول في 

  120,200.83     ---   120,200.83     بيان )ب( –صافي األصول للسنة 

 ---   (57,491.10)    57,491.10   إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ---  28,660.37  (28,660.37)    إضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات 

 820,876.57   660,749.40  160,127.17  بيان )أ( – 2016ديسمبر  31صافي األصول في 

 ( جبيان ) 
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 منتدى التواصلجمعية 

 فلسطين - ةغز

 2017ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 ( شيكل إسرائيليالعملة: ) 

 

 ديسمبر 31  

  2017  2016 

     التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

  120,200.63     (171,176.70)     صافي أصول السنة 

دفقات النقدية من تعديالت لمطابقة صافي أصول السنة مع صافي الت

 النشاط التشغيلي
    

  57,491.10        50,199.67         إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ً  (2,652.00)      1,325.73           التغير في المصاريف المدفوعة مقدما

 ً  ---   95,900.14          التغير في اإليرادات المقبوضة مقدما

 ---  (3,400.00)         رادات المستحقةالتغير في اإلي

 (600.00)         (124.92)           المستحقة  المصروفاتالتغير في 

  174,439.73     (27,276.08)       الناتجة من النشاط التشغيلي )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

     التدفقات النقدية من النشاط االستثماري

 (28,660.37)    (26,172.50)       ت على الممتلكات واآلالت والمعدات اإلضافا

 ---   131,200.42       إستبعادات من الممتلكات واآلآلت والمعدات 

 ---  (131,200.42)     إستبعادات من مجمع الممتلكات واآلآلت والمعدات 

 (28,660.37)    (26,172.50)       صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( النشاط االستثماري

  145,779.36     (53,448.58)       صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

  29,161.00        174,940.36       النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة 

  174,940.36      121,491.78      (3إيضاح ) –بيان )أ(  –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 ( دبيان ) 
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 جمعية منتدى التواصل 

 فلسطين - غزة

 إيضاحات حول البيانات المالية

 ( شيكل إسرائيليالعملة: ) 

 

  معلومات عامة. 1

 

 الوضع القانوني للجمعية 1-1

تحجت وتم تسججيلها لجدى وزارة الداخليجة  1993 ديسمبر 18بتاريخ  فلسطين -في قطاع غزة  جمعية منتدى التواصلتأسست 

ومصجنفة لجدى وزارة الشجؤون م، 2000( لسجنة 1وفقاً ألحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقجم ) (7536رقم )

ور الشجباب والفتيجان والطفجل فجي مجتمعجاتهم فجي إطجار مجتمجع تفعيجل د إلجىتسجعى (، وهي 22323االجتماعية وتحمل رقم )

 .التي تتبناها اإلستراتيجيةديمقراطي من خالل التوجهات 

 

 أهداف وغايات الجمعية 1-2

 . تقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي لألسرة الفلسطينية المحتاجة.1

 من التواصل بين األجيال .. نشر الوعي الثقافي واإلجتماعى لدى فئات الشباب وخلق نوع 2

 . التأكيد على مشاركة الشباب في تحمل المسئوليات وأخذ دورهم القيادي في المجتمع .3

 . المساهمة في الفهم العميق للبيئة المحلية والعمل على حل تلك المشكالت .4

 . تفعيل دور المرآة في المجتمع والنهوض بواقعها الثقافي واالجتماعي .5

دمات متنوعججة لألطفججال لتنميججة مججواهبهم وقججدراتهم بحيججث تشججتمل علججى حضججانة ، ريججاض أطفججال إنشججاء مكتبججات تقججديم خجج  .6

 للمطالعة ، التعامل مع الحاسوب من خالل الوسائل التعليمية المختلفة .

 . العمل على إنشاء مكتبة عامة تخدم كل فئات المجتمع.7

 . العمل على إحياء التراث الشعبي الفلسطيني .8

 

  أهم السياسات المحاسبية. 2

 

 أسس إعداد البيانات المالية  2-1

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

  

 العمالت األجنبية  2-2

تحجول التعجامالت التجي تجتم بعمجالت و، الشجيكل اإلسجرائيليالجمعيجة وهجى  بهجا تعمجلالتجي يتم عرض البيانات الماليجة بالعملجة 

وفي تاريخ  في تاريخ حدوث التعامالتحسب أسعار الصرف السائدة  إلى الشيكل اإلسرائيلي الشيكل اإلسرائيليأخرى غير 

حسجب األسجعار السجائدة فجي الشجيكل اإلسجرائيلي كل بيان للمركز المالي يتم تحويل البنود النقدية المسجلة بعمالت أخرى إلى 

 .2017ديسمبر  31وتم تقييم وترجمة العمالت في تاريخ ذلك ال

 للسنة. في بيان األنشطةعن تقييم العمالت الناتجة  بالفروقات االعترافويتم 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  2-3

بضججائع أو يججتم اإلعتججراف مبججدئياً بالممتلكججات واآلالت والمعججدات المحججتفظ بهججا للسججتخدام خججالل عمليججة اإلنتججاج أو تزويججد ال

الخدمات أو ألغراض إدارية بالتكلفة التي تمثل سعر الشراء مضافاً إليه أي تكاليف أخرى تم تحميلها على نقل المعدات إلجى 

 الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها اإلدارة.

ن المركجز المجالي بالتكلفجة مطروحجاً منهجا االهجالك بعد االعتراف المبدئي، يجتم تسججيل الممتلكجات واآلالت والمعجدات فجي بيجا

المتراكم وأي إنخفاض متراكم في القيمة، أمجا األراضجي فجال تسجتهلك. يجتم االعتجراف بنفقجات االهجالك فجي كجل سجنة فجي بيجان 

مسجتقبلية األنشطة. ويتم احتساب االهالك على أسجاس القسجط الثابجت والجذي يتوقجع أن تسجتهلك الجمعيجة المنجافع االقتصجادية ال

يتم إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بإستخدام طريقة القسط الثابت حسب  المتوقعة لهذا األصل خالل العمر اإلنتاجي له.

 (.4نسب اإلهالك الواردة في النظام المالي للجمعيات الخيرية والهيئات كما هو في اإليضاح رقم )

 

 النسبة السنوية )%(  الفئة

 %2  المباني
 %15  ياراتالس

 %20  أجهزة كهربائية  
 %10  األثاث

 %20  أجهزة كمبيوتر  
 %5  المكتبة

 %20  وحدة المنتاج
 % 10  البرامج

 

 المخصصات 2-4

المخصصات هى إلتزامات حالية )قانونية أو إنشائية( ناتجة عن أحداث سابقة ومن المحتمجل تسجوية هجذه اإللتزامجات وتقجدير 

بطريقة موثقة، وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل قيمة محتملة والزمة من النفقجات لتسجوية إلتجزام قيمتها المحتملة 

في تاريخ بيان المركز المالي أي القيمة التي من المرجح أن تدفعها الجمعية لتسوية إلتزام فجي تجاريخ بيجان المركجز المجالي أو 

شجهر عجن كجل سجنة خدمجة  راتجب اب مخصص مكافجأة نهايجة وذلجك بواقجعالجمعية بإحتس إدارة تقوملتحويله إلى طرف ثالث. 

 للموظف حسب قانون العمل الفلسطيني.
 

 مصروفات المشاريع 2-5

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

 المصروفات العمومية واإلدارية  2-6

 رة والتي ال تدرج ضمن مصاريف المشاريع. هي المصاريف التي تخص اإلدا
 

 اإليرادات والمصروفات 2-7

 .حدوثهاعتراف باإليرادات وقت يتم اإل -

 ة شاملة لضريبة القيمة المضافة.ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبي إستحقاقهابالمصروفات وقت اإلعتراف يتم  -

 النقد والنقد المعادل  2-8

في النقد بالصندوق واألرصجدة الجاريجة لجدى  2017ديسمبر  31ة يتمثل النقد والنقد المعادل في لغرض إعداد التدفقات النقدي

 البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر.
 

 االلتزامات األخرى  2-9

اء تمت أو لم تجتم المطالبجة يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل مشتريات أو الخدمات المستلمة سو

 .بها من قبل الموردين
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 ديسمبر 31  النقد والنقد المعادل. 3

  2017  2016 

     النقد في الصندوق

 1.00  ---  الصندوق العام 

 1.00  ---  مجموع النقد في الصندوق

     

     النقد لدى البنوك 

     بنك فلسطين 

  26,641.59         1,749.22           شيكل –بنك فلسطين الرئيسي 

  148,296.63        31,817.03         دوالر  –الرئيسي بنك فلسطين 

 ---   260.83              دوالر  –/  تعزيز حق الشباب بنك فلسطين 

  1.14                   0.34                  شيكل  –/  تعزيز حق الشباب بنك فلسطين 

 ---   198.05              شيكل –/  الشراكة من أجل التنمية ك فلسطين بن

 ---   73,035.00         شيكل  –/ االرشاد األسري بنك فلسطين 

 ---   8,340.24           / الدعم النفسي / شيكل بنك فلسطين 

 ---   5,646.53           شيكل  –/ وادي السلقا بنك فلسطين 

 ---   970.37              شيكل -/ تحسين فرص الوصول للمياه الصحية طين بنك فلس

 174,939.36  122,017.61  مجموع النقد لدى بنك فلسطين 

 ---  (525.83)           شيكات برسم الدفع 

  174,940.36        121,491.78       بيان )أ(  –مجموع النقد والنقد المعادل 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي. 4

  

 اإلرض 

 

 المباني

 

  السيارات

االجهزة  

 والمعدات

 

 األثاث

 

 البرامج  وحدة المنتاج  المكتبة

 

 المجموع

                   التكلفة 

  1,004,072.86   10,720.30   77,139.86   43,379.67   115,071.30   107,933.87   62,550.00   515,277.86   72,000.00  2017يناير  1في 

  26,172.50   6,090.00  ---  ---   8,126.50   11,956.00  ---  ---  ---  اإلضافات 

 (131,200.42)  ---  (60,133.26)  ---  (13,137.58)  (57,929.58)  ---  ---  ---  إستبعادات

 899,044.94  16,810.30  17,006.60   43,379.67  110,060.22  61,960.29   62,550.00   515,277.86   72,000.00  2017بر ديسم 31الرصيد في 

  
 

     
 

          

  مجمع اإلهالك 
 

     
 

 
 

        

  343,323.46  ---  62,514.15   19,071.39  67,843.46  68,258.11  28,224.61   97,411.74  ---  2017يناير  1في 

  50,199.67     ---  7,001.87  2,163.04  10,510.48  10,890.17  9,356.79  10,277.32  ---  إهالك السنة 

 (131,200.42)  ---  (60,133.26)  ---  (13,137.58)  (57,929.58)  ---  ---  ---  إستبعادات

  262,322.71  ---  9,382.76  21,234.43  65,216.36  21,218.70  37,581.40  107,689.06  ---  2017ديسمبر  31الرصيد في 

  
 

                

        لقيمة الدفترية كما فيصافي ا
   

        

 636,722.23  16,810.30  7,623.84  22,145.24  44,843.86  40,741.59  24,968.60  407,588.80  72,000.00  2017ديسمبر  31

 660,749.40  10,720.30  14,625.71  24,308.28  47,227.84  39,675.76  34,325.39  417,866.12  72,000.00  2016ديسمبر  31
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 ديسمبر  31   المصروفات المستحقة. 5

  2017  2016 

  17,119.06        16,579.56       كهرباء 

  36.80              231.21            مياه

  809.06             1,029.23         هاتف وإتصاالت 

  17,964.92        17,840.00       بيان )أ( –المستحقة  المصروفاتمجموع 

 

 

 ديسمبر 31  . اإليرادات المقبوضة مقدما  6

  2017  2016 

 ---   72,936.00       مشروع اإلرشاد األسري 

 ---   5,381.53         مشروع وادي السلقا

 ---   871.37            مشروع تحسين فرص للوصول للمياه الصحية

 ---   8,717.59         مشروع األونروا

 ---   7,993.65         مشروع الدعم النفسي

 ---   95,900.14       بيان )أ( –مجموع اإليرادات المقبوضة مقدما  

 

 

 ديسمبر 31  إيرادات المنح والمشاريع . 7

  2017  2016 

  168,447.00      107,481.00    (SOS) - برنامج التمكين األسري

  313,585.35      277,086.86    (NPA) - ز حق الشباب في التجمعمشوع تعزي

  17,959.00        17,000.00      )معا(  مشروع الشراكة من أجل التنمية

  135,182.16       213,327.98     )مؤسسة التعاون( -مشروع احتياجات الشتاء الطارئة

  11,103.52          2,486.25     (UNRWA) -مشروع رفع الوعي بالعنف

 ---   2,447.99         (UNRWA) -الجندر -ورش توعوية لليافعين 

  11,168.00         129,184.35     )اإلغاثة اإلسالمية( -الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة

 ---   72,368.58       )اإلغاثة اإلسالمية( - توفير بيئة صحية ومعيشية لألسر الفقيرة

 ---   49,618.47       )اإلغاثة اإلسالمية( - توفير بيئة معيشية للفئات المهمشة

 ---   183,128.63     )اإلغاثة اإلسالمية( -تحسين فرص الوصول للمياه الصحية

 ---   14,844.00       )اإلغاثة اإلسالمية( -مشروع اإلرشاد األسري

  506,153.62      ---  ة التعاون()مؤسس -مشروع توزيع مساعدات نقدية

  650.00             ---  مركز بديل

  1,058,166.89    1,175,055.87  بيان )أ( – إيرادات المشاريع مجموع 
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 ديسمبر 31  إيرادات أنشطة الجمعية . 8

  2017  2016 

  139,145.00      105,110.00     ايرادات روضة مرح النموذجية

  9,779.00          4,755.00         ات مركز التواصل التعليميايراد

  148,924.00      109,865.00     بيان )أ( –إيرادات أنشطة الجميعة مجموع 
 

 

 

 ديسمبر 31  ىاإليرادات األخر. 9

  2017  2016 

  1,940.00         1,850.00         رسوم انتساب واشتراك عضوية

  37,457.42       3,224.91         وعةايرادات متن

  39,397.42       5,074.91         بيان )ب( –مجموع اإليرادات األخرى 
 

 

 ديسمبر 31  مصاريف المشاريع. 10

  2017  2016 

  168,447.00    106,881.00     (SOS) - برنامج التمكين األسري

  305,040.70    278,007.08     (NPA) - مشوع تعزيز حق الشباب في التجمع

  17,965.00      17,000.00       )معا(  مشروع الشراكة من أجل التنمية

 ---   72,368.58      )اإلغاثة اإلسالمية( - توفير بيئة صحية ومعيشية لألسر الفقيرة

 ---   49,618.47       )اإلغاثة اإلسالمية( - توفير بيئة معيشية للفئات المهمشة

 ---   119,677.85     )اإلغاثة اإلسالمية( -الدعم النفسي االجتماعي ألطفال قطاع غزة

 ---   183,128.63     )اإلغاثة اإلسالمية( -تحسين فرص الوصول للمياه الصحية

 ---   14,844.00       )اإلغاثة اإلسالمية( -مشروع اإلرشاد األسري

 ---   11,072.74       (UNRWA) -مشروع رفع الوعي بالعنف

 ---   2,439.97         (UNRWA) -الجندر -ورش توعوية لليافعين 

 ---   213,493.49     )مؤسسة التعاون( -مشروع احتياجات الشتاء الطارئة

  481,280.00  ---  )مؤسسة التعاون( -مشروع توزيع مساعدات نقدية

  650.00          ---  فعالية يوم األرض

  2,167.55      ---  مشروع رفع الوعي بالعنف

  11,168.00     ---  تعزيز فعالية مؤسسات المجتمع المدني

  9,168.00       ---  مبادرة تضمين المساءلة المجتمعية

  907,286.63    1,157,131.43  بيان )ب( – مصاريف المشاريعمجموع 
 

 

 

 

 مبرديس 31  مصروفات أنشطة الجمعية . 11

  2017  2016 

  77,520.00       72,444.41       روضة مرح النموذجية مصروفات

  5,720.00         3,328.00         مركز التواصل التعليميمصروفات 

  83,240.00       75,772.41       بيان )ب( –مصروفات أنشطة الجمعية مجموع 
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 ديسمبر 31  المصروفات العمومية واإلدارية. 12

  2017  2016 

 وسائل إتصال
 

       3,134.74        4,284.98  

 قرطاسية ومطبوعات
 

          815.00        2,197.00  

 ضيافة وبوفية
 

       2,000.00        3,048.00  

 فوائد وعموالت ومصاريف بنوك
 

         997.08           562.75  

 دعاية وإعالن
 

          150.00           115.00  

 إصالح وصيانة
 

       6,118.73        4,813.00  

 مواصالت وتنقالت
 

       1,749.00        1,352.00  

 مصاريف الباص
 

    16,002.00      31,342.00  

 إجتماعي )مجتمع محلي(نشاط 
 

       1,075.00        2,291.00  

 مصروفات متنوعة
 

      2,044.00           958.00  

 محروقات
 

          350.00        1,150.00  

 مساهمة الجمعية في المنح والبرامج
 

          245.20   --- 

 فروق العملة
 

       3,401.82   --- 

 كهرباء ومياه
 ---          362.80  

  بيان )ب( –مجموع المصروفات العمومية واإلدارية 
    38,082.57      52,476.53  

 

 

 ديسمبر 31  تسويات سنوات سابقة . 13

  2017  2016 

 ---  136,243.80  )مؤسسة التعاون( -مشروع احتياجات الشتاء الطارئة

 ---  (11,100.00)  ) أمان( –مشروع مبادرة تضمين المساءلة المجتمعية 

 ---  125,143.80  بيان )ب( –تسويات سنوات سابقة  مجموع
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 إدارة المخاطر. 14

توجججه إدارة الجمعيججة وتججدير المخججاطر الماليججة المتعلقججة بعملياتهججا وأنشججطتها وتتضججمن هججذه المخججاطر : مخججاطر الصججرف 

 األجنبي، مخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة.

 

 مخاطر الصرف األجنبي  -أ

الت بالعمالت األجنبية مما يفجرض نوعجاً مجن المخجاطر نتيججة لتقلبجات أسجعار صجرف هجذه تقوم إدارة الجمعية بتنفيذ معام

 السنة. و تمتلك الجمعية سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي. العمالت خالل
  

 مخاطر االئتمان  -ب

مجدين عجن التزاماتجه التعاقديجة ممجا ينجتج عنجه خسجائر تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظهر عندما  يتخلجف ال

الجمعيججة سياسججات ائتمانيججة توضججح كيفيججة التعامججل مججع األطججراف القججادرة علججى سججداد الججديون للجمعيججة. وتمتلججك ادارة  ماليجة

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

 مخاطر السيولة   -ج

يتبنى مجلس إدارة الجمعية إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وذلك ألن مجلجس إدارة الجمعيجة مسجئول عجن إدارة مخجاطر 

 السيولة. 

 

 

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية. 15

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

 

  عدد الموظفين. 16

 .موظف 43شهر ديسمبر  خاللبلغ عدد الموظفين العاملين بالجمعية 

 

  أرقام المقارنة. 17

 . الحاليةلسنة لب مع عرض البيانات لتتناسالسابقة للسنة تم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة 




