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 مدقق المستقلالتقرير 
  

  المحترمين      الجمعية العموميةأعضاء  /السادة 

       نطوف للبيئة وتنمية المجتمع جمعية 

   فلسطين-غزة 

والمكونة من بيان المركز المالي  جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمعل المرفقة البيانات المالية قمنا بتدقيققد ل

التدفقات النقدية للسنة  وبيان  وبيان التغيرات في صافي األصولاألنشطة  وبيان2013 ديسمبر 31كما في 

  .والمالحظات اإليضاحية األخرىالمنتهية بذلك التاريخ وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة 

 بمعرفة مدقق آخر حيث أصدر تقريراً غير 2012 ديسمبر 31في  المنتهيةللسنة  المالية البياناتلقد تم تدقيق 

  .2013 مارس 24متحفظاً بتاريخ 

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
  

للسياسات المحاسبية الموضحة في  قاًلة عرض هذه البيانات المالية وفإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدا

تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد : وتشتمل هذه المسؤولية على )2(إيضاح رقم 

خطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ؛ وكذلك اختيار لة عرض بيانات مالية خالية من األوعدا

  .  وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمةوتطبيق سياسات محاسبية مالئمة،

  مسؤولية المدقق
  

ق وفقا للمعايير  لقد قمنا بالتدقيالمالية استناداً إلى تدقيقنا لها،إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه البيانات 

 نخطط وننفذ التدقيق  إن هذه المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأنالدولية للتدقيق،

  .بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية

إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واالفصاحات الواردة في 

خطاء جوهرية في  بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أقق تعتمد تلك اإلجراءات على حكم المدبيانات المالية،ال

  .البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ
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  نطوف للبيئة وتنمية المجتمعجمعية 

 فلسطين - زةغ
  2013 ديسمبر 31بيان المركز المالي كما في 

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 
 

   ديسمبر31   

  2012    2013  اإليضاح 

         األصول
          المتداولةاألصول

 1,025,832.46  211,555.20    3 النقد والنقد المعادل
 111,443.00  22,436.00     لمدينة الذمم ا

 39,993.80  37,267.80    4  أرصدة مدينة أخرى 
  ـــ   1,604,086.51    5  إيرادات مستحقة 

 1,177,269.26  1,875,345.51     مجموع األصول المتداولة 
       

       األصول الغير متداولة 
 40,323.85   126,463.36    6  معدات بالصافي الممتلكات واآلالت وال

 40,323.85   126,463.36    مجموع األصول الغير متداولة 
 1,217,593.11  2,001,808.87    مجموع األصول 

       
        

        صافي األصولااللتزامات و
        االلتزامات

 65,608.41   27,201.33     الذمم الدائنة 
  479,246.62    1,503,209.33    7  المطلوبات المستحقة 

 544,855.03   1,530,410.66    مجموع االلتزامات
        

         صافي األصول
 211,041.14   648,572.92    صافي األصول
 461,696.94    )177,174.71(    السنة صافي أصول 

 672,738.08   471,398.21     )ج( بيان –في نهاية السنة  في األصولصامجموع 
 1,217,593.11   2,001,808.87   مجموع االلتزامات وصافي األصول

         
          
         
         

  هذه البيانات المالية من  أساسياًيضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل

  

  

 )أ ( بيان 
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  مية المجتمعجمعية نطوف للبيئة وتن

  فلسطين - زةغ

 2013 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في بيان األنشطة

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 

  
 

   ديسمبر31      

  2012    2013    اإليضاح  

         اإليرادات

          

 3,470,081.68    6,229,232.10    8 إيرادات المنح والمشاريع

 1,000.00   1,300.00      رسوم العضويةإيرادات

 11,649.33   22,073.00     إيرادات أخرى 

 3,482,731.01   6,252,605.10     مجموع اإليرادات 

          

         المصروفات 

          

  2,852,024.85)(   )6,194,434.35(    9 مصروفات المنح والمشاريع 

)163,527.48(   )129,237.94(    10  مية واإلدارية المصروفات العمو  

 )5,481.74(   )7,082.99(    6 إهالك السنة

  ـــ    )99,024.53(      فروقات عملة

 (3,021,034.07)   (6,429,779.81)     مجموع المصروفات 

 461,696.94    )177,174.71(     )أ(بيان   – صافي أصول السنة

        

          

          

          

         
  

  هذه البيانات المالية من  أساسياًيضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل
  

  
  
  

  )ب( بيان 
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  جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع

  فلسطين - زةغ

 2013  ديسمبر31بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 
  
  
  

    
  الفائض

  امالع

في استثمار   

الممتلكات 

  واآلالت والمعدات

    

  المجموع

  672,738.08    40,323.85    632,414.23     2013 يناير 1صافي األصول في 

  )24,165.16(    ـــ    )24,165.16(    )إغالق ذمة قطر الخيرية (على صافي األصول في بداية السنةتعديالت 

  )177,174.71(    ـــ    )177,174.71(    )ب( بيان – للسنة صافي األصول

  ـــ    )7,082.99(    7,082.99    إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ـــ    94,115.18    )94,115.18(    إضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ـــ    )2,030.00(    2,030.00    إستبعادات من الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ـــ    )16.09(    16.09    ات على مجمع إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات تسوي

  ـــ    1,153.41    (1,153.41)    إستبعادات من مجمع إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  471,398.21    126,463.36    344,934.85    )أ( بيان – 2013 ديسمبر 31صافي األصول في 

              

              

  211,041.14    7,473.39    203,567.75     2012 يناير 1صافي األصول في 

  461,696.94    ـــ    461,696.94    )ب( بيان –صافي األصول للسنة 

  ـــ    )5,481.74(    5,481.74    إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ـــ    38,332.20    )38,332.20(    إضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات 

  672,738.08    40,323.85    632,414.23    )أ( بيان – 2012 ديسمبر 31صافي األصول في 

              

              

              

              

              

              
  

  هذه البيانات المالية من  أساسياًيضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل
  
  
  
  
  

  )ج( بيان 
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  جتمعجمعية نطوف للبيئة وتنمية الم

  فلسطين - زةغ

 2013 ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 

  
 

   ديسمبر31    

    2013    2012  

        التشغيلينشاطالتدفقات النقدية من ال

 461,696.94    )177,174.71(   صافي أصول السنة 

تدفقات النقدية من  ال مع صافي السنة صافي أصولتعديالت لمطابقة

 النشاط التشغيلي
       

 5,481.74   7,082.99   إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 30,601.50   89,007.00   التغير في الذمم المدينة 

  ـــ    )1,604,086.51(    التغير في اإليرادات المستحقة

 )74,034.92(   2,726.00   التغير في األرصدة المدينة األخرى 

)38,407.08(   ر في الذمم الدائنةالتغي    6,583.66 

 475,073.83   1,023,962.71   التغير في المطلوبات المستحقة 

)696,889.60(   الناتجة من النشاط التشغيلي) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية     905,402.75 

       التدفقات النقدية من النشاط االستثماري

)94,115.18(    واآلالت والمعدات لممتلكات على ااإلضافات    )38,332.20( 

  ـــ   2,030.00    لممتلكات واآلالت والمعدات من ااإلستبعادات

)1,153.41(    للممتلكات واآلالت والمعدات المستبعدةمجمع اإلهالك    ـــ   

  ـــ   16.09    لممتلكات واآلالت والمعداتاتسويات في مجمع إهالك 

)93,222.50(   النشاط اإلستثماري) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية     )38,332.20( 

       تمويليالتدفقات النقدية من النشاط ال

  ـــ    )24,165.16(    )المرحلة(تعديالت على صافي األصول 

  ـــ    )24,165.16(    النشاط التمويلي)المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

)814,277.26(    خالل السنةالمحققة) ةالمستخدم(صافي التدفقات النقدية     867,070.55 

 158,761.91   1,025,832.46     في بداية السنة  كماالنقد والنقد المعادل

 1,025,832.46   211,555.20   )3( إيضاح – )أ( بيان – في نهاية السنة  كماالنقد والنقد المعادل

  

  البيانات الماليةهذه  من  أساسياًيضاحات المرفقة تعتبر جزءاًإن اإل
  

  )د( بيان 
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  جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع

  فلسطين - زةغ

  إيضاحات حول البيانات المالية

   )شيكل إسرائيلي: العملة( 

  
   معلومات عامة. 1

   الوضع القانوني للجمعية1-1

 )7196( تحـت رقـم      2002 يوليو   29 بتاريخ    فلسطين - في قطاع غزة     نطوف للبيئة وتنمية المجتمع   تأسست جمعية   

 ئة وتنمية المجتمع  وهى تعني بشؤون البي   ، م2000لسنة  ) 1(وفقاً ألحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم         

   .وتهتم ببرامج التوعية واألبحاث التي تشجع على تطوير مجتمع صحي وبيئة سليمة

  

   أهداف وغايات الجمعية1-2

  :تحقيق وتجسيد األهداف التالية نحو نطوف للبيئة وتنمية المجتمع جمعية سعىت

العمل على عالج المشاكل األساسية المتعلقة بالبيئة والبنية التحتية وإيجاد الحلول المالئمة التي تعمل على التحـسين                 . 1

  .والتطوير

  .المساهمة باالرتقاء بالمستوى المهني للمؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة منها. 2

  .تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للفئات المهمشة لالرتقاء بالمجتمع معيشياً في المساهمة. 3

  .المساهمة في تحسين جودة التعليم بتوفير الدعم الالزم لتطوير العملية التعليمية. 4

  

   أهم السياسات المحاسبية. 2

  

    اإلطار العام إلعداد البيانات المالية2-1

   .ية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعداد هذه البيانات المال

  

    أسس إعداد البيانات المالية2-2

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

  

    العمالت األجنبية2-3

الـشيكل   حيـث تعمـل الجمعيـة وهـى           األساسية االقتصاديةيتم عرض البيانات المالية بالعملة التي تستخدمها البيئة         

حـسب أسـعار      إلى الشيكل اإلسرائيلي   الشيكل اإلسرائيلي بعمالت أخرى غير     تحول التعامالت التي تتم   و،  اإلسرائيلي

النقديـة المـسجلة     وفي تاريخ كل بيان للمركز المالي يتم تحويـل البنـود    في تاريخ حدوث التعامالت   الصرف السائدة   

 ديـسمبر   31حيث كانت كـاآلتي فـي       حسب األسعار السائدة في ذلك التاريخ        الشيكل اإلسرائيلي مالت أخرى إلى    بع

2013:  

    شيكل إسرائيلي3.47=  أمريكيدوالر 

  . للسنةنشطةنود النقدية في بيان األ بفروقات أسعار الصرف الناتجة من ترجمة الباالعترافويتم 
  

  

  



 

  8

   دات الممتلكات واآلالت والمع2-4

يتم اإلعتراف مبدئياً بالممتلكات واآلالت والمعدات المحتفظ بها لإلستخدام خالل عملية اإلنتاج أو تزويـد البـضائع أو                  

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

  .مل بالطريقة التي ترغبها اإلدارة لها لتع الموقع وتحقيق الشروط الالزمةإلى

المركز المالي بالتكلفة مطروحاً منها االهـالك       مبدئي، يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات في بيان         بعد االعتراف ال  

يان االهالك في كل سنة في ب     يتم االعتراف بنفقات    . القيمة، أما األراضي فال تستهلك    المتراكم وأي إنخفاض متراكم في      

ويتم احتساب االهالك على أساس القسط الثابت والذي يتوقع أن تستهلك الجمعية المنافع االقتصادية المستقبلية               . األنشطة

  .المتوقعة لهذا األصل خالل العمر اإلنتاجي له

هـالك  يتم إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بإستخدام طريقة القسط الثابت وتم تعديل نسب اإلهالك حسب نـسب اإل                

  ).5(الواردة في النظام المالي للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية كما هو في اإليضاح رقم 

  %20أجهزة مكتبية     %20 كهربائيةأجهزة     %20 وطابعات رأجهزة كمبيوت    %10األثاث 

      %10عدد وأدوات      %10مولد كهربائي     %20برامج محاسبية 

  

  المخصصات 2-5

عية بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فيها عمالً بقانون العمل الفلـسطيني للـسنة الماليـة         لم تقم إدارة الجم   

  . 2013 ديسمبر 31المنتهية في 

  

   مصروفات المشاريع2-6

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

  

  ارية المصروفات العمومية واإلد 2-7

  . هي المصاريف التي تخص اإلدارة والتي ال تدرج ضمن مصاريف المشاريع

  

  اإليرادات والمصروفات 2-8

  .حدوثها يتم االعتراف باإليرادات وقت -

  . يتم االعتراف بالمصروفات وقت حدوثها ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافة-

  

  دل النقد والنقد المعا 2-9

 في النقد بالصندوق واألرصدة الجاريـة  2013  ديسمبر31لغرض إعداد التدفقات النقدية يتمثل النقد والنقد المعادل في        

  .قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر لدى البنوك والودائع

  

  االلتزامات األخرى  2-10

 مشتريات أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لـم تـتم             للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل      تيتم إثبات المطلوبا  

  .المطالبة بها من قبل الموردين
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   ديسمبر31      

 2012    2013      النقد والنقد المعادل. 3

          الصندوق النقد في 

 60.00   40.00      صندوق شيكل

 18,104.80   ـــ      صندوق دوالر

 18,164.80    40.00      مجموع النقد في الصندوق 

          النقد لدى البنوك 

          البنك اإلسالمي الفلسطيني

 7,852.00   131,366.32      دوالر 0-2028991/ حـ

 33,207.58   3,211.76      دوالر 1-2028991/ حـ

 324,192.11   97,036.88      دوالر 3-2028991/ حـ

 22,086.46   9,120.33      شيكل  0-2028991/ حـ

 387,338.15   240,735.29     وع النقد لدى البنك اإلسالمي الفلسطينيمجم

         بنك القدس 

  6,414.37    12,948.09      دوالر 68639/ حـ

 1,052.70   779.67      شيكل  68639/ حـ

  564,717.50    22,955.81      دوالر 1- 68639/ حـ

  55,831.79   ـــ      دوالر 2- 68639/ حـ

  628,016.36    36,683.57     القدسبنك مجموع النقد لدى 

            شيكات برسم الدفع 

  )1,180.00(    )11,693.00(       شيكل –شيكات برسم الدفع 

  )6,506.85(    )54,210.66(       دوالر –شيكات برسم الدفع 

  )7,686.85(    )65,903.66(      مجموع شيكات برسم الدفع 

  1,007,667.66    211,515.20      مجموع النقد لدى البنوك 

 1,025,832.46   211,555.20      ) أ( بيان –مجموع النقد والنقد المعادل 
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   ديسمبر31      

  2012    2013       أرصدة مدينة أخرى. 4

 37,953.30   35,359.30       مدفوعة مقدماً إيجارمصاريف

 2,040.50   1,908.50      تأمينات نقدية لدى الغير 

 39,993.80   37,267.80      )أ( بيان –  أرصدة مدينة أخرىمجموع

  

  

  

   اإليرادات المستحقة . 5

والر أمريكي معادلها بالشيكل    د) 462,272.77(يتمثل هذا البند في قيمة المبالغ المستحقة لصالح الجمعية البالغ قيمتها            

للسنة الماليـة   ) البحرين( مدرسة والممول من قبل جمعية اإلصالح        12مشروع تأثيث   تخص   والتي   1,604,086.01

   .2013 ديسمبر 31المنتهية في 
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  الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي. 6
  

    
  أثاث

أجهزة كمبيوتر   

  وطابعات

  أجهزة   

  كهربائية 

  أجهزة   

  مكتبية 

  برامج   

  محاسبية 

  
  مولد كهربائي

  
  المجموع    عدد وأدوات

                                  التكلفة 

 52,388.91  250.00   ـــ   4,299.48   3,676.80   85.00   20,628.88   23,448.75    2013 يناير 1في 
 94,115.18  867.00  39,905.00   ـــ   2,153.50   9,452.00   19,482.45    22,255.23    اإلضافات 
 (2,030.00)   ـــ  ـــ   ـــ    ـــ   ـــ    )1,000.00(    )1,030.00(    اإلستبعادات

 144,474.09  1,117.00  39,905.00   4,299.48   5,830.30   9,537.00   39,111.33   44,673.98    2013 ديسمبر 31الرصيد في 

                            مجمع اإلهالك 

 12,065.06  75.00  ـــ   897.59   1,748.66    85.00   7,564.41   1,694.40    2013 يناير 1في 
 7,082.99  26.12   ـــ   428.77   749.85   125.07   3,486.79   2,266.39    إهالك السنة 

 16.09  ـــ   ـــ   ـــ   ـــ   16.09    ـــ   ـــ    سوياتت

 (1,153.41)  ـــ  ـــ    ـــ   ـــ    ـــ    )955.96(    )197.45 (    اإلستبعادات

 18,010.73  101.12 39,905.00   1,326.36   2,498.51   226.16    10,095.24   3,763.34    2013 ديسمبر 31الرصيد في 

                            

 126,463.36  1,015.88  39,905.00   2,973.12   3,331.79   9,310.84   29,016.09   40,910.64    2013 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 40,323.85  175.00    ـــ   3,401.89    1,928.14    ـــ   13,064.47   21.754.35    2012مبر  ديس31صافي القيمة الدفترية في 
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   ديسمبر 31    

  2012    2013     المطلوبات المستحقة . 7

  5,369.16    7,696.04     متنوعةيةمصاريف إدار

  30,408.40    37,393.96    مصاريف مشروع الفاخورة للمنح الدراسية للطلبة الجامعيين

  443,469.06    1,458,119.33     مدرسة في قطاع غزة12ريف مشروع تجهيز وتأثيث مصا

  479,246.62    1,503,209.33    )أ( بيان –مجموع المطلوبات المستحقة 

  

  

   ديسمبر31    

  2012    2013    المشاريع المنح ويراداتإ. 8

 2,239,176.53   1,783,434.11    ة الجامعيينمشروع الفاخورة للمنح الدراسية للطلب

 1,172,943.40   4,445,797.99     مدرسة في قطاع غزة12مشروع تجهيز وتأثيث 

 57,961.75   ـــ    مشروع ترميم منازل األسرة الفقيرة 

 3,470,081.68   6,229,232.10    )ب( بيان –  إيرادات المنح والمشاريعمجموع
  
  

  

  

   ديسمبر31   

  2012    2013     المنح والمشاريعمصروفات. 9

 1,825,910.07   1,739,459.16    مشروع الفاخورة للمنح الدراسية للطلبة الجامعيين

  514.00    28,240.00    مشروع طواقم أطباء األقصى والدعم النفسي والتدريب

  1,025,600.78    4,383,442.47     مدرسة في قطاع غزة12مشروع تجهيز وتأثيث 

 ـــ    43,292.72    مشروع ترميم منازل األسرة الفقيرة 

 2,852,024.85   6,194,434.35    )ب( بيان – المنح والمشاريع مجموع مصروفات
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   ديسمبر31    

  2012    2013    ةالمصروفات العمومية واإلداري. 10

 17,452.40  9,715.20    مقر الإيجار 
 112,500.10  81,365.91    الرواتب واألجور و المكافآت

 2,184.31  2,928.73    كهرباء ومياه 
 3,710.00  4,684.50    أتعاب تدقيق 

 3,203.00  3,615.98    ضيافة 
 3,076.00  2,457.00    قرطاسية ومطبوعات 

 4,170.90  4,627.66    هاتف وجوال وإنترنت 
 907.00  1,300.00    نقل بريد سريع

 350.00  350.00    إعالنات 
 2,898.50  1,100.00    خدمات البرج 

 4,816.56  3,370.33    مواصالت
 495.00 1,504.00    هدايا

 1,125.71 1,505.05    عموالت بنكية

 4,266.40  960.00     عامةصيانة
 1,000.00  1,667.68    تبرعات . م

 322.60  2,195.90    استضافة موقع  رسوم
  ـــ 300.00    أتعاب محاماة 

  ـــ 5,110.00    استئجار سيارة

  ـــ  480.00    رخصة بلدية رسوم 

 1,049.00   ـــ     متنوعة مصاريف

 163,527.48 129,237.94    )ب( بيان –المصروفات العمومية واإلدارية مجموع 
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  الدعاوى القانونية  .11

دوالر أمريكي وهى عبارة عن قضية حقوق عمالية في حين بلغت           ) 8,623(ضد الجمعية   الدعاوى القانونية   بلغت قيمة   

شيكل وهى عبارة عن قضية تنفيذية لسند ) 21,742(قيمة الدعاوى القانونية المرفوعة من قبل الجمعية على الغير بقيمة           

 2013 ديسمبر   31 عن السنة المالية المنتهية في       7/5/2014مستشار القانوني للجمعية بتاريخ     دين منظم حسب كتاب ال    

  .المخصصات المالية الالزمة لمواجهة أعباء تلك القضايا في حال كسب الخصم لهاولم تقم إدارة الجمعية بتكوين 

  

 إدارة المخاطر .12
مخـاطر الـصرف    : عملياتها وأنشطتها وتتضمن هذه المخـاطر       توجه إدارة الجمعية وتدير المخاطر المالية المتعلقة ب       

  .األجنبي، مخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة

  

  مخاطر الصرف األجنبي -أ

تقوم إدارة الجمعية بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعاً من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف هـذه                  

  .عية سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبيو تمتلك الجم. السنة العمالت خالل

   

   مخاطر االئتمان -ب

تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التي تظهر عندما  يتخلف المدين عن التزاماته التعاقدية مما ينتج عنه خـسائر                    

امل مع األطراف القادرة على سداد الديون والحصول        وتمتلك الجمعية سياسات ائتمانية توضح كيفية التع      .  للجمعية ةمالي

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

  

    مخاطر السيولة -ج

 عن إدارة مخـاطر     يتبنى مجلس إدارة الجمعية إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وذلك ألن مجلس إدارة الجمعية مسئول              

  . السيولة
  

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية .13
  .إن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ بيان المركز المالي

  

  

   عدد الموظفين. 14

  .متطوعين) 2(ين وموظف) 6 (2013بر بلغ عدد الموظفين العاملين بالجمعية في نهاية شهر ديسم

  

   أرقام المقارنة. 15

   .السابقةلسنة اب مع عرض البيانات  لتتناسللسنة الحاليةتم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة 




