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بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019

بيان ( أ )

( العملة :شيكل جديد )

األصول
األصول المتداولة
النقد والنقد المعادل
اإليرادات المستحقة
األصول األخرى
مصاريف مدفوعة مقدماً (إيجار المقر)
مجموع األصول المتداولة

اإليضاح

3
4
5

2019

 31ديسمبر

2,673,574.38
172,248.89
264,783.53
95,150.00
3,205,756.80

2018

2,684,495.69
231,199.76
223,585.40
159,695.88
3,298,976.73

األصول الغير متداولة
الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي
مجموع األصول الغير متداولة
مجموع األصول

6

350,813.61
350,813.61
3,556,570.41

االلتزامات وصافي األصول
االلتزامات المتداولة
اإللتزامات المستحقة
اإليرادات المقبوضة مقدمًا
مجموع االلتزامات المتداولة

1,829,353.37

اإللتزامات غير المتداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
اإللتزامات غير المتداولة
مجموع االلتزامات

623,759.65
623,759.65
2,453,113.02

7
8

9

صافي األصول
صافي األصول في نهاية السنة – بيان (ب)

40,878.14
1,788,475.23

1,103,457.39
3,556,570.41

مجموع االلتزامات وصافي األصول

إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسيًا من هذه البيانات المالية

4

162,093.35
162,093.35
3,461,070.08

134,931.24
1,666,238.74
1,801,169.98

463,831.55
463,831.55
2,265,001.53

1,196,068.55
3,461,070.08

جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
غزة  -فلسطين

بيان األنشطة والتغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
( العملة :شيكل جديد )

بيان ( ب )

 31ديسمبر
اإليضاح

2019

2018

اإليرادات
إيرادات المنح والمشاريع

10

تبرعات نقدية
اإليرادات األخرى

11

مجموع اإليرادات

5,263,798.50

3,909,277.17

556,144.29

664,146.35

23,722.80

18,715.91

5,843,665.59

4,592,139.43

المصروفات
منافع الموظفين

171,701.43

237,074.64

مصروفات المنح والمشاريع

10

5,263,798.50

3,909,277.17

المصروفات العمومية واإلدارية

12

68,756.29

53,656.28

إهالك السنة

6

64,797.39

61,268.66

مجموع المصروفات

5,569,053.61

4,261,276.75

صافي األصول من النشاط

274,611.98

330,862.68

بنود أخرى:
أرباح رأسمالية (بيع ممتلكات)

526.65

9,800.85

فروق عملة

)(252,110.89

154,160.70

)(115,638.90

)(40,457.07

صافي أصول السنة

)(92,611.16

454,367.16

صافي األصول في بداية السنة

1,196,068.55

741,701.39

صافي األصول في نهاية السنة – بيان (ا)

1,103,457.39

1,196,068.55

تسويات سنوات سابقة

13

إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية
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غزة  -فلسطين

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

بيان ( ج )

( العملة :شيكل جديد )
 31ديسمبر
2019

2018

التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
صافي أصول السنة

)(92,611.16

454,367.16

تعديالت لمطابقة صافي أصول السنة مع صافي التدفقات النقدية من
النشاط التشغيلي
إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

64,797.39

61,268.66

التغير في مخصص مكافأة نهاية الخدمة

159,928.10

63,859.56

التغير في اإليرادات المستحقة

58,950.87

)(147,663.60

التغير في المصاريف المدفوعة مقدمًا

64,545.88

)(115,570.88

()41,198.13

)(39,492.53

التغير في االلتزامات المستحقة

()94,053.10

104,640.16

التغير في اإليرادات المقبوضة مقدمًا

122,236.49

999,282.17

صافي التدفقات النقدية الناتجة من النشاط التشغيلي

242,596.34

1,380,690.70

التغير في األصول األخرى

التدفقات النقدية من النشاط االستثماري
اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات

()253,841.00

)(126,824.87

إستبعادات من الممتلكات واآلآلت والمعدات

24,521.77

18,750.00

إستبعادات من مجمع الممتلكات واآلآلت والمعدات

()24,198.42

)(12,743.25

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) النشاط االستثماري

()253,517.65

)(120,818.12

صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

)(10,921.31

1,259,872.58

النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة

2,684,495.69

1,424,623.11

النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة – بيان (أ) – إيضاح ()3

2,673,574.38

2,684,495.69

إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسيًا من هذه البيانات المالية
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غزة  -فلسطين

إيضاحات حول البيانات المالية
( العملة :شيكل جديد )
 .1معلومات عامة
 1-1الوضع القانوني للجمعية

تأسســت جمعيــة عايشــة لحمايــة الم ـرأة والطفــل فــي قطــاع غ ـزة  -فلســطين بتــاريخ  15ســبتمبر  2009وتــم تســجيلها

ل ــدى و ازرة الداخلي ــة تح ــت رق ــم ( )8136وفقـ ـًا ألحك ــام ق ــانون الجمعي ــات الخيري ــة والهيئ ــات األهلي ــة رق ــم ( )1لس ــنة
2000م ,وهــى تعنــي بت ـوفير الحمايــة لألس ـرة الفلســطينية مــن العنــف وإرســاء مبــادش التنشــئة الصــحيحة وتســتهدف

النساء وأطفالهن بشكل خاص.
 2-1أهداف وغايات الجمعية

تسعى جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل نحو تحقيق وتجسيد األهداف التالية:
-

المساهمة في دعم وتعزيز النساء ضحايا العنف وتقليل العنف ضد المرأة والتعامل مع آثاره.

-

المساهمة في تعزيز وتنمية الطفل واألسرة من خالل المشاركة الفاعلة للعائلة والمجتمع.

-

المساهمة في تقديم خدمات الصحة النفسية واالجتماعية والقانونية بمختلف مستوياتها للمرأة واألسرة.

 .2أهم السياسات المحاسبية
 1-2أسس إعداد البيانات المالية

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

 2-2العمالت األجنبية

يــتم عــرض البيانــات الماليــة بالعملــة الت ــي تعمــل بهــا الجمعيــة وهــى الشــيكل الجديــد ،وتحــول التعــامالت التــي تــتم
بعمالت أخرى غير الشيكل الجديد إلـى الشـيكل الجديـد حسـب أسـعار الصـرف السـائدة فـي تـاريخ حـدوث التعـامالت

وفــي تــاريخ كــل بيــان للمركــز المــالي يــتم تحويــل البنــود النقديــة المســجلة بعمــالت أخــرى إلــى الشــيكل الجديــد حســب
األسعار السائدة في ذلك التاريخ وتم تقييم وترجمة العمالت في  31ديسمبر  2019على النحو التالي:
دوالر أمريكي

=  3.45547شيكل جديد

يورو أوربي

=  3.86964شيكل جديد

ويتم االعتراف بالفروقات الناتجة عن تقييم العمالت في بيان األنشطة للسنة.
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 3-2الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم اإلعتراف مبدئيًا بالممتلكـات واآلالت والمعـدات المحـتفظ بهـا لدسـتخدام خـالل عمليـة اإلنتـاج أو تزويـد البضـائع
أو الخــدمات أو ألغ ـراض إداريــة بالتكلفــة التــي تمثــل ســعر الش ـراء مضــافاً إليــه أي تكــاليف أخــرى تــم تحميلهــا علــى
نقل المعدات إلى الموقـع وتحقيـق الشـروط الالزمـة لهـا لتعمـل بالطريقـة التـي ترغبهـا اإلدارة .بعـد االعتـراف المبـدئي،

يــتم تســجيل الممتلكــات واآلالت والمعــدات فــي بيــان المركــز المــالي بالتكلفــة مطروح ـًا منهــا االهــالك المتــراكم وأي
إنخفــاض مت ـراكم ف ــي القيمــة ،أمــا األ ارضــي فــال تســتهلك .ي ــتم االعت ـراف بنفقــات االهــالك ف ــي كــل ســنة فــي بي ــان
األنشــطة .ويــتم احتســاب االهــالك علــى أســاس القســط الثابــت والــذي يتوقــع أن تســتهلك الجمعيــة المنــافع االقتصــادية
المســتقبلية المتوقعــة لهــذا األصــل خــالل العمــر اإلنتــاجي لــه .يــتم إهــالك الممتلكــات واآلالت والمعــدات بإســتخدام
طريقــة القســط الثابــت حســب نســب اإلهــالك ال ـواردة فــي النظــام المــالي للجمعيــات الخيريــة والهيئــات كمــا هــو فــي

اإليضاح رقم (.)6
الفئة

النسبة السنوية ()%

أجهزة كهربائية

%20

األثاث

مولد كهربائي

% 10

السيارات

%15

مباني

%2

أجهزة كمبيوتر

%20

الفئة

النسبة السنوية ()%
%10

 4-2المخصصات

المخصص ــات ه ــى إلت ازم ــات حالي ــة (قانوني ــة أو إنش ــائية) ناتج ــة ع ــن أحـ ــداث س ــابقة وم ــن المحتم ــل تس ــوية هـ ــذه

اإللت ازمــات وتقــدير قيمتهــا المحتملــة بطريقــة موثقــة ،وتمثــل القيمــة المعتــرف بهــا كمخصــص أفضــل قيمــة محتملــة
والزمــة مــن النفقــات لتســوية إلت ـزام فــي تــاريخ بيــان المركــز المــالي أي القيمــة التــي مــن المــرجح أن تــدفعها الجمعيــة

لتســوية إلتـزام فــي تــاريخ بيــان المركــز المــالي أو لتحويلــه إلــى طــرف ثالــث .تقــوم إدارة الجمعيــة بإحتســاب مخصــص

مكافأة نهاية وذلك بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة للموظف حسب قانون العمل الفلسطيني.
 5-2مصروفات المشاريع

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

 6-2المصروفات العمومية واإلدارية

هي المصاريف التي تخص اإلدارة والتي ال تدرج ضمن مصاريف المشاريع.
 7-2اإليرادات والمصروفات

 يتم اإلعتراف باإليرادات وقت حدوثها. -يتم اإلعتراف بالمصروفات وقت إستحقاقها ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافة.

 8-2النقد والنقد المعادل

لغــرض إعــداد التــدفقات النقديــة يتمثــل النقــد والنقــد المعــادل فــي  31ديســمبر  2019فــي النقــد بالصــندوق واألرصــدة
الجارية لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر.

 9-2االلتزامات األخرى

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مسـتحقة السـداد فـي المسـتقبل مقابـل مشـتريات أو الخـدمات المسـتلمة سـواء تمـت أو لـم

تتم المطالبة بها من قبل الموردين.
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 31ديسمبر

 .3النقد والنقد المعادل

2018

2019
النقد في الصندوق
صندوق التمثيل القضائي

---

1,108.31

صندوق النثرية

---

141.00

مجموع النقد في الصندوق

---

1,249.31

النقد لدى البنوك
بنك فلسطين
حـ - 1124744-0 /جاري شيكل

137,324.76

14,616.59

حـ - 1124744-0 /جاري دوالر

89,154.96

63,706.43

حـ - 1124744-0 /جاري يورو

65,549.32

966,272.49

حـ 111461 -0 /جاري دوالر

906,978.24

431,544.45

حـ 111461- -0 /جاري شيكل

43,729.38

26,938.19

حـ 111461- -0 /جاري يورو

193,820.28

119,591.34

حـ 111461- -2 /جاري دوالر

549,242.13

408,782.09

حـ 111461- -1 /جاري شيكل

22,335.28

20,894.00

حـ -1124744-1 /جاري شيكل

3,763.53

17,047.65

حـ - 1124744-3 /جاري دوالر

53,995.41

16,144.37

حـ - 1124744-5 /جاري دوالر

1.59

7.37

حـ - 1124744-5 /جاري يورو

---

90,513.95

حـ – 1124744-7 /جاري شيكل

11,940.20

257,642.31

حـ – 1124744-6 /جاري شيكل

22,448.07

11,175.83

حـ – 1124744-6 /جاري دوالر

242,725.09

372,330.31

حـ – 1124744-8 /جاري دوالر

38,597.41

78,359.90

حـ – 1124744-10 /جاري دوالر

131.48

---

حـ – 1124744-11 /جاري دوالر

388,115.85

---

حـ – 1124744-11 /جاري شيكل

16,547.11

---

حـ – 1124744-12 /جاري دوالر

69,913.07

---

حـ -1124744-12 /جاري شيكل

()2,008.96

---

حـ – 1124744-13 /جاري

22,856.24

---

مجموع النقد لدى بنك فلسطين

2,877,160.44

2,895,567.27
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 31ديسمبر

تابع /النقد والنقد المعادل
شيكات برسم الدفع

2018

2019

حـ -1124744-0 /شيكل

41,040.52

9,978.99

حـ -1124744-0 /دوالر

519.00

44,037.12

حـ -1124744-0 /يورو

8,514.00

24,802.28

حـ -111461-0 /دوالر

20,801.52

18,198.40

حـ -111461-0 /يورو

22,666.59

8,471.00

حـ -1124744-1 /شيكل

10,892.00

11,758.50

حـ -1124744-3 /دوالر

11,625.60

4,888.00

حـ -1124744-5 /يورو

28.41

13,712.74

حـ -1124744-5 /شيكل

14.32

---

حـ -1124744-6 /شيكل

14,152.00

2,331.00

حـ -1124744-6 /دوالر

---

2,955.36

حـ -1124744-7 /شيكل

7,848.00

37,257.26

حـ -1124744-8 /دوالر

7,819.60

33,930.24

حـ -1124744-12 /شيكل

48,160.50

---

حـ -1124744-11 /شيكل

9,504.00

---

مجموع شيكات برسم الدفع

()203,586.06

()212,320.89

مجموع النقد والنقد المعادل – بيان (أ)

2,673,574.38

2,684,495.69
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 31ديسمبر

 .4اإليرادات المستحقة
الممول
مشروع تمكين منظمات المجتمع المدني

2018

2019
3,943.57

15,936.11

)UN – WOMEN (OCHA

76,913.65

---

CISS

48,936.15

---

---

19,236.00

---

Italian Cooperation

14,373.57

---

8,845.95
---

--112,150.55

المشروع تحويل وجهات نظر الرجال والفتيان حول العنف المبني على النوع االجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين

---

16,774.62

التمكين االقتصادي للنساء المعيالت ألسرهن

---

30,400.58

التمكين االقتصادي ألجل التنمية المستدامة

---

55,937.90

مجموع اإليرادات المستحقة – بيان (أ)

172,248.89

231,199.76

Save The Children

مشروع االستجابة متعددة القطاعات على النساء الضحايا والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعى في قطاع غزة
مشروع آمال خضراء

مشروع الفنون من أجل السالم
مشروع سأعود الى مدرستي ()2020-2019
مشروع نحو مستقبل عادل وامن للنساء

UN - WOMEN

مشروع القضاءعلى التميز الجنسي والجنساني ضد النساء ضحايا العنف في المجتمعات المهمشة في قطاع غزة

11

 .5األصول األخرى

 31ديسمبر
2019

2018

سلف الموظفين

227,925.98

186,512.90

قرض حسن– إيضاح ()1-5

35,993.00

36,133.00

تأمينات نقدية

864.55

939.50

264,783.53

223,585.40

مجموع األصول األخرى – بيان (أ)

 1-5قروض حسنة
2019

2018

رصيد 1/1

36,133.00

إضافات

1,000.00

43,874.00
---

تسديدات

()1,140.00

)(7,741.00

مجموع قروض حسنة – إيضاح ()5

35,993.00

36,133.00

 بلغت نسبة تسديد القرض الحسن للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  )%3( 2019بينما بلغت ()%10للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018
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 .6الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

السيارات

األثاث

أجهزة ومعدات

أجهرة كمبيوتر

كهربائية

وطابعات وتوابعها

مباني

مولد كهربائي

المجموع

التكلفة

في  1يناير 2019

75,000.00
---

9,645.00

إستبعادات

---

()6,281.15

()18,240.62

الرصيد في  31ديسمبر 2019

75,000.00

67,209.70

81,733.99

اإلضافات

36,196.00
---

63,845.85

93,704.61

156,162.55

6,270.00

726.00
---

---

156,888.55

36,196.00

---

424,909.01

237,200.00
---

253,841.00
()24,521.77

237,200.00

654,228.24

مجمع اإلهالك

في  1يناير 2019

74,999.00
---

7,010.79

إستبعادات

---

()6,116.60

()18,081.82

الرصيد في  31ديسمبر 2019

74,999.00

22,388.42

55,180.52

إهالك السنة

21,494.23

53,994.75

111,422.78

904.90

---

262,815.66

19,267.59

31,341.41
---

3,619.60
---

3,558.00
---

64,797.39
()24,198.42

142,764.19

4,524.50

3,558.00

303,414.63

صافي القيمة الدفترية كما في

 31ديسمبر 2019

1.00

44,821.28

26,553.47

14,124.36

31,671.50

233,642.00

350,813.61

 31ديسمبر 2018

1.00

42,351.62

39,709.86

44,739.77

35,291.10

---

162,093.35

 تم جرد الممتلكات واآلالت والمعدات بمعرفة إدارة الجمعية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019
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 31ديسمبر

 .7االلتزامات المستحقة
2019

2018

ضريبة الدخل (إستقطاعات رواتب)

20,649.28

4,219.35

مصاريف مستحقة – مشاريع

9,477.00

55,240.12

أتعاب مهنية

6,747.00

6,575.71

متنوعة

1,858.44

3,187.04

مياه وكهرباء

1,117.67

182.50

هاتف وإتصاالت

1,028.75

1,245.03

مستحقات موظفين

---

9,503.13

إيجار قاعة وضيافة

---

1,848.00

مصاريف خدمات إستشارية

---

28,999.40

توريد أدوية عالج نفسي – العيادة النفسية

---

23,058.96

مواصالت

---

872.00

مجموع االلتزامات المستحقة – بيان (أ)

40,878.14

134,931.24
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 31ديسمبر

 .8اإليرادات المقبوضة مقدما
الممول

2019
853,417.90

2018
33,721.90

518,186.98
52,553.42

858,821.00
50,554.28

UNDP

34,916.52

UNCIEF

86,604.00

975.25
---

242,796.41
---

--320,460.40

---

268,992.49

ايرادات مشروع تعزيز النظام االنساني APS

---

87,895.67

المشروع االيطالي سأعود الى مدرستي 2019 -2018

---

28,771.09

مساعدات األطفال الجرحى Gazzela

---

16,046.66

مجموع اإليرادات المقبوضة مقدما – بيان (أ)

1,788,475.23

1,666,238.74

المشروع الكندي تعزيز النهج المبني على حماية حقوق االنسان لحماية حقوق النساء ذوات االعاقة في غزة

Global
Affaires
Canada

الحد من ظاهرة الزواج المبكر للطفالت في قطاع غزة من خالل الدفاع عن حقوقهن وتمكينهن ليصبحن محفزات للتغيير في مجتمعاتهن

AECID

وجهات نظر  -اشراك الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين ونبذ العنف في قطاع غزة

Kvinna
till
Kvinna

التمكين القانوني للمرأة المسارعة نحو التنمية المستدامة 2021 - 2019

تعزيز حماية واحترام حقوق النساء واألطفال من الفئات الهشة في قطاع غزة
مشروع حماية ودعم النساء ذوات اإلعاقة

OCHA

ايرادات مشروع االستجابة الشاملة OCHA

المشروع الكندي تعزيز النهج المبني على حماية حقوق االنسان لحماية حقوق النساء ذوات االعاقة في غزة

 .9مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2019

2018

رصيد 1/1

463,831.55

399,971.99

إضافات

85,253.93

63,859.56

تسويات مخصص مكافأة نهاية الخدمة (سنوات سابقة)

115,638.90

---

إستخدامات

()40,964.73

---

مجموع مخصص مكافأة نهاية الخدمة – بيان (أ)

623,759.65

463,831.55
15

 .11اإليرادات األخرى

 31ديسمبر
2018

2019
إيرادات رسوم عطاءات

12,900.00

9,500.00

إيرادات تأجير قاعات

4,614.63

1,999.41

إيرادات أجور تدريب

4,110.17

1,837.55

إيرادات رسوم عضوية

1,040.00

1,420.00

إيرادات متنوعة

680.00

2,908.95

إيرادات مركز التدريب المهني

378.00

1,050.00

23,722.80

18,715.91

مجموع اإليرادات األخرى – بيان (ب)

 31ديسمبر

 .12المصروفات العمومية واإلدارية
2019

2018

نقل ومواصالت

16,605.98

3,011.33

عموالت وفوائد بنكية

14,500.74

7,579.44

أتعاب مهنية

6,747.00

4,539.63

مصاريف متنوعة

6,171.06

4,129.96

دعاية وإعالن

4,152.54

3,546.50

مصاريف تدريب مهني

3,894.90

1,350.00

صيانة عامة

3,390.44

4,053.97

نفقات سفر

3,270.70

656.88

تأمين صحي للموظفين

3,242.50

2,010.00

مساعدات

3,178.00

3,950.00

قرطاسية ومطبوعات

1,754.00

1,914.20

هاتف وجوال

1,028.75

2,841.54

كهرباء ومياه

634.68

662.65

ضيافة

185.00

5,959.75

وقود ومحروقات

---

4,032.96

إيجار مقر الجمعية

---

3,417.47

مجموع المصروفات العمومية واإلدارية – بيان (ب)

68,756.29

53,656.28
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 31ديسمبر

 .13تسويات سنوات سابقة
2019
تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة (عن سنوات سابقة)

2018

تسوية مشاريع سنوات سابقة

()115,638.90

---

---

)(40,457.07

مجموع تسويات سنوات سابقة – بيان (ب)

()115,638.90

)(40,457.07

 .14إدارة المخاطر

توج ــه إدارة الجمعي ــة وت ــدير المخ ــاطر المالي ــة المتعلق ــة بعملياته ــا وأنش ــطتها وتتض ــمن ه ــذه المخ ــاطر  :مخ ــاطر

الصرف األجنبي ،مخاطر االئتمان  ،ومخاطر السيولة.
أ -مخاطر الصرف األجنبي
تقــوم إدارة الجمعيــة بتنفيــذ معــامالت بــالعمالت األجنبيــة ممــا يفــرض نوع ـاً مــن المخــاطر نتيجــة لتقلبــات أســعار

صــرف هــذه العمــالت خــالل الســنة .و تمتلــك الجمعيــة سياســات وإج ـراءات إلدارة المخــاطر المتعلقــة بأســعار
الصرف األجنبي.
ب -مخاطر االئتمان

تشــير مخــاطر االئتمــان إلــى تلــك المخــاطر التــي تظهــر عنــدما يتخلــف المــدين عــن التزاماتــه التعاقديــة ممــا ينــتج

عنـه خســائر ماليــة للجمعيـة .وتمتلــك ادارة الجمعيــة سياســات ائتمانيـة توضــح كيفيــة التعامـل مــع األطـراف القــادرة

على سداد الديون والحصول على ضـمانات مالئمـة عنـد اللـزوم ,كوسـيلة لتقليـل مخـاطر الخسـائر الماليـة الناتجـة

عــن العجــز فــي تســديد الــديون بإســتثناء مــا هــو وارد فــي إيضــاح ( )1-5الخــاص بــالقروض الحســنة الممنوحــة
للغير حيث بلغت نسبة تسديد هذه القروض ( )%3للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019

ج -مخاطر السيولة
يتبنى مجلـس إدارة الجمعيـة إطـار عـام إلدارة مخـاطر السـيولة وذلـك ألن مجلـس إدارة الجمعيـة مسـئول عـن إدارة
مخاطر السيولة.
 .15القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية

إن القيمة العادلة لألصـول وااللت ازمـات الماليـة ال تختلـف بشـكل جـوهري عـن قيمتهـا الدفتريـة بتـاريخ بيـان المركـز
المالي.
 .16عدد الموظفين

بلغ عدد الموظفين العاملين بالجمعية خالل شهر ديسمبر  )20( 2019موظفاً وعدد( )28موظف مشاريع.

 .17أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع عرض البيانات للسنة الحالية.
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