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جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع
غزة  -فلسطين
بيان ( أ )

بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر 2020
( العملة :شيكل جديد )

األصول
األصول المتداولة
النقد والنقد المعادل
ذمم المانحين
أصول أخرى
مجموع األصول المتداولة

اإليضاح

3
4
5

2020

 31ديسمبر

2019

604,393.89
702,793.23
5,530.11

270,744.40
641,686.16
5,260.44

1,312,717.23

917,691.00

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

18,099.81
18,099.81

22,427.68
22,427.68

1,330,817.04

940,118.68

االلتزامات وصافي األصول
االلتزامات
ايرادات مؤجلة
المطلوبات المستحقة
شيكات برسم الدفع
مجموع االلتزامات المتداولة

1,122,555.15
6,787.62
31,144.78
1,160,487.55

6

7
8

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

9

صافي األصول
مجموع صافي األصول– بيان (ب)
مجموع االلتزامات وصافي األصول

37,125.93
37,125.93
1,197,613.48

26,964.22
26,964.22
681,317.03

133,203.56

258,801.65
940,118.68

1,330,817.04

إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية
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641,687.16
8,753.60
3,912.05
654,352.81

جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع
غزة  -فلسطين
بيان األنشطة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بيان ( ب )

( العملة :شيكل جديد )
 31ديسمبر
اإليضاح

2019

2020

اإليرادات
إيرادات المنح والمشاريع

10

1,712,505.07

1,383,981.59

إيرادات أخرى

11

7,812.00

15,664.10

إيرادات نقدية

36,297.78

300.00

مجموع اإليرادات

1,756,614.85

1,399,945.69

المصروفات
مصروفات المنح والمشاريع

12

1,712,505.07

1,320,505.71

المصروفات العمومية واإلدارية

13

43,997.04

75,400.82

إهالك السنة

6

8,001.95

12,479.60

مجموع المصروفات

1,764,504.06

1,408,386.13

صافي اصول السنة من النشاط

()7,889.21

()8,440.44

بنود أخرى-:
تسويات سنوات سابقة

14

)(105,816.67

()4,332.11

 / 15أ

()16,312.21

()23,121.10

2,300.00

---

أرباح بيع ممتلكات رأسمالية

2,120.00

---

صافي أصول السنة

()125,598.09

()35,893.65

صافي األصول في بداية السنة

258,801.65

294,695.30

صافي األصول في نهاية السنة – بيان (أ)

133,203.56

258,801.65

فروق عملة
إيرادات تبرعات عينية (ممتلكات ثابتة)

6

إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية
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جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع
غزة  -فلسطين
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بيان (ج )

( العملة :شيكل جديد )
 31ديسمبر
2020

2019

التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
صافي أصول السنة

()125,598.09

()35,893.65

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

8,001.95

12,479.60

التغير في ذمم المانحين

()61,107.07

256,097.84

التغير في المطلوبات المستحقة

()1,965.98

()48,307.40

التغير في شيكات برسم الدفع

10,161.71

3,355.22

التغير في مخصص مكافأة نهاية الخدمة

27,232.73

()12,871.95

التغير في األصول األخرى

()269.67

4,763.56

التغير في اإليرادات المؤجلة

480,867.99

()256,362.84

صافي التدفقات النقدية الناتجة من(المستخدمة في) النشاط التشغيلي

337,323.57

()76,739.62

التدفقات النقدية من النشاط االستثماري
اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات

)(3,674.08

)(810.98

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) النشاط االستثماري

)(3,674.08

)(810.98

صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

333,649.49

)(77,550.60

النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة

270,744.40

348,295.00

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

604,393.89

270,744.40

إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً أساسياً من هذه البيانات المالية
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جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع
غزة  -فلسطين
إيضاحات حول البيانات المالية
( العملة :شيكل جديد )
 .1معلومات عامة
 1-1الوضع القانوني للجمعية
تأسستتت جمعيتتة نطتتوف للبيئتتة وتنميتتة المجتمتتع فتتي قطتتاع غ تزة  -فلستتطين بتتتاريخ  29يوليتتو  2002تحتتت رقتتم
( )7196وفقتاً ألحكتتام قتتانون الجمعيتتات الخيريتتة والهيئتتات األهليتتة رقتتم ( )1لستتنة 2000م ،وهتتى تعنتتي بشتتؤون
البيئة وتنمية المجتمع وتهتم ببرامج التوعية واألبحاث التي تشجع على تطوير مجتمع صحي وبيئة سليمة.
 2-1أهداف وغايات الجمعية
تسعى جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع نحو تحقيق وتجسيد األهداف التالية:
 العمتتل علتتى عتتالج المشتتاكل األساستتية المتعلقتتة بالبيئتتة وإيجتتاد الحلتتول المالئمتتة التتتي تعمتتل علتتى تحستتينوتطوير بيئة مستدامة.
 المساهمة باالرتقاء بالمستوى المهني وتحسين جودة الخدمات المقدمة منها. المساهمة في تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للفئات المهمشة لالرتقاء بالمجتمع معيشياً. المساهمة في تحسين جودة التعليم بتوفير الدعم الالزم لتطوير العملية التعليمية. .2أهم السياسات المحاسبية
 1-2أسس إعداد البيانات المالية
تم إعداد هذه البيانات المالية إستناداً إلى طريقة التكلفة التاريخية وأساس اإلستحقاق المحاسبي.
 2-2العمالت األجنبية
يتتتم عتترض البيانتتات الماليتتة بالعملتتة التتتي تستتتخدمها البيئتتة االقتصتتادية األساستتية حيتتث تعمتتل الجمعيتتة وهتتى
الشتتيكل جديتتد ،وتحتتول التعتتامالت التتتي تتتتم بعمتتالت أختترى غيتتر الشتتيكل اإلس ترائيلي إلتتى الشتتيكل جديتتد حستتب
أسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث التعامالت وفي تاريخ كل بيان للمركز المالي يتم تحويل البنود النقدية
المسجلة بعمالت أخرى إلى الشيكل جديد حسب األسعار السائدة في ذلتك التتاريخ حيتث كانتت كتاآلتي فتي 31
ديسمبر -: 2020
دوالر أمريكي

= 3.20

شيكل جديد

دينار أردني

= 4.52

شيكل جديد

جنيه استرليني

= 4.54

شيكل جديد

يورو أوربي

= 3.94

شيكل جديد

ويتم االعتراف بالفروقات الناتجة من أسعار الصرف النقدية في بيان األنشطة للسنة.
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 3-2الممتلكات واآلالت والمعدات
يتتتم اإلعت تراف مبتتدئياً بالممتلك تتات واآلالت والمعتتدات المحتتتفظ بهتتا لتس تتتخدام ختتالل عمليتتة اإلنتتتاج أو تزوي تتد
البضتتائع أو الختتدمات أو ألغ تراض إداريتتة بالتكلفتتة التتتي تمثتتل ستتعر الش تراء مضتتافاً إليتته أي تكتتاليف أختترى تتتم
تحميلها على نقل المعدات إلى الموقع وتحقيق الشروط الالزمة لها لتعمل بالطريقة التي ترغبها اإلدارة.
بعد االعتراف المبدئي ،يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات في بيان المركز المالي بالتكلفتة مطروحتاً منهتا
االهالك المتراكم وأي انخفاض متراكم في القيمة ،أما األراضي فال تستهلك .يتم االعتراف بنفقات االهالك فتي
كل سنة في بيان األنشطة .ويتم احتساب االهالك على أساس القسط الثابت والذي يتوقتع أن تستتهلك الجمعيتة
المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة لهذا األصل خالل العمر اإلنتاجي له.
يتم إهالك الممتلكات واآلالت والمعتدات باستتخدام طريقتة القستط الثابتت وتتم تعتديل نستب اإلهتالك حستب نستب
اإلهالك الواردة في النظام المالي للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية كما هو في اإليضاح رقم (.)6
الفئة

النسبة السنوية ()%

أثاث

%10

مولد كهربائي

%10

أجهزة حاسوب وطابعات

%20

أجهزة مكتبية

%20

أجهزة كهربائية

%20

عدد وأدوات

%10

برامج محاسبية

%20

 4-2المخصصات

المخصصتتات هتتي إلت ازمتتات حاليتتة ( قانونيتتة أو إنشتتائية ) ناتجتتة عتتن أحتتداث ستتابقة ومتتن المحتمتتل تستتوية هتتذه
ا اللتزامات وتقدير قيمتها المحتملة بطريقة موثقة ،وتمثتل القيمتة المعتترف بحستب المخصتص أفضتل قيمتة محتملتة
والزمتة متن النفقتات لتستتوية اإللتتزام المتالي فتي تتتاريخ بيتان المركتز المتالي ،أي القيمتتة التتي متن المترجح أن تتتدفعها

الجمعية لتسوية إلتزام في تاريخ بيان المركز المالي أو لتحويله الى طرف ثالث.
 قامت الجمعية بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل الفلسطيني بواقع راتب شهر عن كلسنة خدمة حسب آخر راتب تقاضاه الموظف.
 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 االعتراف باإليرادات وقت حدوثها. -يتم االعتراف بالمصروفات عند حدوثها ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة لضريبة القيمة المضافة.
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 8-2النقد والنقد المعادل
لغتترض إعتتداد التتتدفقات النقديتتة يتمثتتل النقتتد والنقتتد المعتتادل فتتي النقتتد بالصتتندوق واألرصتتدة الجاريتتة لتتدى البنتتوك
والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر.
 9-2االلتزامات األخرى
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابتل مشتتريات أو الختدمات المستتلمة ستواء تمتت أو
لم تتم المطالبة بها من قبل الموردين.
 31ديسمبر

 .3النقد والنقد المعادل
النقد لدى البنوك

2020

2019

البنك اإلسالمي الفلسطيني
حت ت  0/2028991 /رئيسي دوالر

23,524.63

3,960.34

حت ت  5/2028991 /مشروع وجد

427,084.72

8.33

حت ت  6/2028991 /بريدج قديم

6.40

6.91

حت ت  7/2028991 /بريدج الفوج الثاني

111,569.52

118,186.65

حت ت  8/2028991 /البيارة

)(6.40

114,618.71

حت ت  1/2028991 /ادخار الموظفين

37,786.49

27,609.80

حت ت  0/2028991 /شيقل رئيسي

2,579.97

3,630.30

حت ت  2/2028991 /شيقل هيومن ابيل

)(7.77

)(6.91

حت ت  0/2028991 /يورو

)(7.37

)(5.89

حت ت  /2028991 /جنيه استرليني

25.27

81.23

حت ت  0/2028991 /دينار اردني

)(6.44

)(6.91

حت ت  2028991/03 /دوالر لفل يني

6.40

6.91

مجموع النقد لدى البنك اإلسالمي الفلسطيني

602,555.42

268,089.47

بنك القدس
حت ت  -68639 /دوالر

1,442.99

2,144.29

حت ت  -68639 /شيكل

395.48

510.64

مجموع النقد لدى بنك القدس

1,838.47

2,654.93

مجموع النقد لدى البنوك

604,393.89

270,744.40

مجموع النقد والنقد المعادل – بيان (أ)

604,393.89

270,744.40
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 .4ذمم المانحين

 31ديسمبر
2019

2020
مشروع بريدج الفوج الثاني

64,033.40

414,803.00

مشروع القنصلية Eng. Geeks

2,046.92

57,726.89

مشروع وجد السنة السادسة

550,613.60

---

مشروع القنصلية MUM

57,284.28

---

مشروع القنصلية Enhancing

28,815.03

---

مشروع البيارة

---

138,268.00

مشروع القنصلية ( )2حاضنة غزة

---

15,393.07

مشروع التعاونيات

---

15,495.20

مجموع ذمم المانحين – بيان (أ)

702,793.23

641,686.16

 .5األصول األخرى

 31ديسمبر
2020

2019

تأمينات نقدية دفاتر شيكات

4,960.92

5,101.19

إيراد مستحق متنوع

569.19

---

مصاريف مدفوعة مقدم ًا

---

159.25

مجموع األصول األخرى – بيان (أ)

5,530.11

5,260.44
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 .6الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

أثاث

أجهزة

أجهزة حاسوب

أجهزة

عدد

برامج

مولد

كهربائية

وطابعات

مكتبية

وأدوات

محاسبية

كهربائي

المجموع

التكلفة
 1يناير 2020

34,698.58

5,682.00

27,412.00

11,938.80

1,431.00

4,299.48

3,000.00

88,461.86

اإلضافات

400.00

1,634.08

1,600.00

---

40.00

---

---

3,674.08

الرصيد في  31ديسمبر 2020

35,098.58

7,316.08

29,012.00

11,938.80

1,471.00

4,299.48

3,000.00

92,135.94

مجمع اإلهالك
 1يناير 2020

16,801.99

5,217.57

27,411.46

10,758.36

469.61

4,298.48

1,076.71

66,034.18

إهالك السنة

3,493.19

1,282.49

1,599.54

1,179.63

147.10

---

300.00

8,001.95

الرصيد في  31ديسمبر 2020

20,295.18

6,500.06

29,011.00

11,937.99

616.71

4,298.48

1,376.71

74,036.13

صافي القيمة الدفترية كما في
 31ديسمبر 2020

14,803.40

816.02

1.00

0.81

854.29

1.00

1,623.29

18,099.81

 31ديسمبر 2019

17,896.59

464.43

0.54

1,180.44

961.39

1.00

1,923.29

22,427.68

تم جرد الممتلكات واآلآلت والمعدات بمعرفة إدارة الجمعية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
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 .7إيرادات مؤجلة

 31ديسمبر
2019

2020
إيرادات مؤجلة مشروع بريدج الفوج الثاني

64,033.40

414,804.00

ايراد مؤجل القنصلية Eng. Geeks

2,046.92

57,726.89

ايراد مؤجل وجد السنة السادسة

550,613.60

---

إيرادات مشاريع مؤجلة متنوعة (غير منفذه)

419,761.92

---

ايراد مؤجل القنصلية MUM

57,284.28

---

ايراد مؤجل القنصلية Enhancing

28,815.03

---

إيرادات مؤجلة مشروع بريدج اإلرشاد

---

---

إيرادات مؤجلة مشروع البيارة

---

138,268.00

ايراد مؤجل القنصلية ( )2حاضنة غزة

---

15,393.07

ايراد مؤجل التعاونيات

---

15,495.20

مجموع اإليرادات المؤجلة – بيان (أ)

1,122,555.15

641,687.16

 31ديسمبر

 .8المطلوبات المستحقة
2020

2019

مصاريف إدارية مستحقة

5,157.45

6,132.92

مستحقات مشروعات

1,630.17

2,194.50

ضريبة دخل مستحقة

---

426.18

مجموع المطلوبات المستحقة – بيان (أ)

6,787.62

8,753.60
 31ديسمبر

 .9مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2020

2019

رصيد 1/1

26,964.22

23,609.22

إضافات*

20,275.38

15,003.00

إستخدامات

)(12,520.87

)(15,771.00

تعديالت (فروق عملة) – بيان (ب)

2,407.20

4,123.00

مجموع مخصص مكافأة نهاية الخدمة – بيان (أ)

37,125.93

26,964.22

* تم إضافة وتوزيع مصروف مخصص مكافأة نهاية الخدمة والبالغ قيمتته ( )20,275.38شتيكل علتى حستابات
مصاريف المشاريع.
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 31ديسمبر

 .10إيرادات المنح والمشاريع

2019

2020
مشروع بريدج الفوج الثاني

356,621.31

192,956.31

مشروع البيارة

231,168.88

140,000.00

مشروع القنصلية Eng. Geeks

53,054.22

6,412.18

مشروع التعاونيات

19,278.27

15,880.00

مشروع مستقبلي

890,908.42

---

مشروع وجد السنة السادسة

134,438.55

---

مشروع صحفي اعالمي صغير

11,569.34

---

مشروع القنصلية MUM

7,012.03

---

مشروع االغاثة الفرنسية  -طرود

3,710.00

---

مشروع Acted

2,027.68

---

مشروع القنصلية Enhancing

1,516.37

---

مشروع ايراد تبرع عيني (لحوم)

1,200.00

---

مشروع تحسين الوضع االقتصادي وجد 4

---

309,894.29

مشروع بريدج اإلرشاد األكاديمي

282,392.00

مشروع ساحات لعب امنة

---

187,484.28

قسائم شرائية البنك االسالمي

---

85,000.00

حاضنة غزة للطاقة المتجددة القنصلية ()2

---

56,424.58

مخيم سفراء نحو البيئة

---

23,760.00

مشروع It’s My Turn

---

23,391.34

مشروع مبادرة االتحاد االوروبي

---

22,775.57

مشروع قلم في حقيبة

---

20,000.00

مشروع زراعة االسطح

---

14,812.50

مشروع افطار  50طفل الجئ

---

2,798.54

مجموع إيرادات المنح والمشاريع – بيان (ب)

1,712,505.07

1,383,981.59
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 .11إيرادات أخرى

 31ديسمبر
2020

2019

تبرعات خدمات

4,196.52

3,775.63

رسوم عطاءات

2,050.00

10,639.50

رسوم عضوية

1,500.00

1,150.00

إيراد فائدة حساب توفير

65.48

98.97

7,812.00

15,664.10

مجموع إيرادات أخرى – بيان (ب)

 31ديسمبر

 .12مصروفات المنح والمشاريع

2019

2020
مشروع بريدج الفوج الثاني

356,621.31

161,613.00

مشروع البيارة

231,168.88

24,527.00

مشروع القنصلية Eng. Geeks

53,054.22

1,460.20

مشروع التعاونيات

19,278.27

15,481.00

مشروع مشروع مستقبلي

890,908.42

---

مشروع وجد السنة السادسة

134,438.55

---

مشروع صحفي اعالمي صغير

11,569.34

---

مشروع القنصلية MUM

7,012.03

---

مشروع االغاثة الفرنسية  -طرود

3,710.00

---

مشروع Acted

2,027.68

---

مشروع القنصلية Enhancing

1,516.37

---

مشروع ايراد تبرع عيني لحمة

1,200.00

---

مشروع تحسين الوضع االقتصادي وجد 4

---

513,207.00

مشروع بريدج اإلرشاد األكاديمي

---

181,901.00

مشروع ساحات لعب امنة

---

178,970.00

قسائم شرائية البنك االسالمي

---

85,000.00

حاضنة غزة للطاقة المتجددة القنصلية ()2

---

74,452.00

مخيم سفراء نحو البيئة

---

23,786.00

مشروع قلم في حقيبة

---

20,152.00
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 31ديسمبر

يتبع

2019

2020
مشروع زراعة االسطح

---

34,961.51

مشروع مبادرة مرضى السكر

---

4,995.00

مجموع مصروفات المنح والمشاريع – بيان (ب)

1,712,505.07

1,320,505.71

 31ديسمبر

 .13المصروفات العمومية واإلدارية
2020

2019

االيجارات

16,178.05

19,651.52

اتعاب شركة التنظيف

8,300.00

7,400.00

اتعاب مهنية

4,535.33

5,530.72

مجموع منافع الموظفين

3,594.76

19,295.61

اتصاالت وانترنت

3,212.55

1,423.71

مياه وكهرباء

2,962.28

4,368.19

ضيافة

1,873.87

1,496.50

اشتراكات الصحف والمجالت

1,417.20

504.00

الصيانة واالصالحات ولوازمها

908.00

260.00

محروقات وصيانة ماتور

480.00

61.00

متنوعة

245.00

7,389.92

مواد ولوازم استهالكية

149.00

200.00

القرطاسية والمطبوعات

123.00

889.00

مواصالت

18.00

50.00

السفرو المهمات الرسمية

---

350.00

اتعاب مستشار قانوني

---

3,500.00

عموالت بنكية*

---

3,030.65

مجموع المصروفات العمومية واإلدارية – بيان (ب)

43,997.04

75,400.82

* تم تحميل وتوزيع كافة مصاريف عموالت بنكية على مصاريف المشاريع للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2020
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 .14تسويات سنوات سابقة
 31ديسمبر
2019

2020
تسوية حسابات متنوعة

)(2,640.32

)(4,332.11

تسوية سنوات سابقة إيرادات مؤجلة (مشروع البيارة)

)(105,348.90

---

تسوية سنوات سابقة إيرادات مؤجلة (مشروع القنصلية)

)(6,639.02

---

تسوية سنوات سابقة إيرادات مؤجلة (مشروع بريدج الفوج الثاني)

)(5,446.75

---

تسويات فروقات عملة

)(1,009.27

---

تسوية إيرادات محققة (مشروع الطاقة البديلة)

15,267.59

---

مجموع – بيان (ب)

)(105,816.67

)(4,332.11

 .15إدارة المخاطر
توجتته إدارة الجمعيتتة وتتتدير المختتاطر الماليتتة المتعلقتتة بعملياتهتتا وأنشتتطتها وتتضتتمن هتتذه المختتاطر  :مختتاطر
الصرف األجنبي ،مخاطر االئتمان  ،ومخاطر السيولة.
أ -مخاطر الصرف األجنبي
تقتتوم إدارة الجمعيتتة بتنفيتتذ معتتامالت بتتالعمالت األجنبيتتة ممتتا يفتترض نوع تاً متتن المختتاطر نتيجتتة لتقلبتتات أستتعار
صتترف هتتذه العمتتالت ختتالل الستتنة .و تمتلتتك الجمعيتتة سياستتات وإج تراءات إلدارة المخ تاطر المتعلقتتة بأستتعار
الصرف األجنبي حيث بلغت قيمة خسائر فروقات العملة على النحو التالي-:
 31ديسمبر
2020
فروقات العملة – بيان (ب)

2019

()16,312.21

()23,121.10

ب -مخاطر االئتمان

تشير مخاطر االئتمان إلتى تلتك المختاطر التتي تظهتر عنتدما يتخلتف المتدين عتن التزاماتته التعاقديتة ممتا ينتتج
عنه خسائر مالية للجمعية .وتمتلك الجمعية سياسات ائتمانية توضتح كيفيتة التعامتل متع األطتراف القتادرة علتى
سداد الديون والحصول على ضمانات مالئمة عند اللزوم ،كوسيلة لتقليل مختاطر الخستائر الماليتة الناتجتة عتن
العجتتز فتتي تستتديد التتديون بإستتتثناء عتتدم قيتتام إدارة الجمعيتتة بأختتذ المخصصتتات الكافيتتة فتتي حتتال عتتدم تحصتتيل
مبتتالغ ذمتتم المتتانحين أو تخلتتف بع ت

المتتانحين بستتداد التتذمم الماليتتة كمتتا هتتو وارد فتتي إيضتتح رقتتم ( )4علتتى

النحو التالي-:
 31ديسمبر
2020
ذمم المانحين – بيان (أ)

702,793.23
16

2019
641,686.16

ج -مخاطر السيولة

يتبنى مجلس إدارة الجمعية إطار عام إلدارة مخاطر السيولة وذلك ألن مجلس إدارة الجمعية مستئول عتن إدارة
مخاطر السيولة.
 .16القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية
إن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتتاريخ بيتان المركتز
المتتالي بإستتتثناء الممتلكتتات واآلالت والمعتتدات حيتتث تتتم إدراجهتتا فتتي الستتجالت حستتب التكلفتتة التاريخيتتة البتتالغ
قيمتها ( )92,135.94شيكل كما هو وارد في إيضاح رقم (.)6
 .17فيروس كورونا )COVID (19
الحقا لتاريخ البيانتات الماليتة ،ونتيجتة استتمرار تتأثير فيتروس كورونتا ) COVID (19علتى االقتصتاد العتالمي
وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود واجراءات فرضتها الحكومة الفلسطينية ودول الجتوار وبقيتة
دول العتتالم ،فإنتته متتن الممكتتن أن تتتتأثر أنشتتطة الجمعيتتة التشتتغيلية بتتالتطورات العالميتتة والتتتي تتتؤثر حاليتتا علتتى
اسواق السلع بمختلف انواعها وسالسة اإلمداد لمختلف المواد والبضائع فإنه ال يزال مدى وفترة هذا االثتر غيتر
واضتح ويعتمتد علتى التطتتورات المستتقبلية التتي ال يمكتن التنبتتؤ بهتا بدقتة فتي الوقتتت الحتالي ،وبالتتالي لتم تتتتمكن
الجمعيتتة متتن تق تتدير حجتتم األثتتر المحتمتتل علتتى البيانتتات الماليتتة بتتتاريخ إعتمادهتتا .علمتتاً بأنتته قتتد يكتتون لهتتذه
التطورات أثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للجمعية.
 .18عدد الموظفين
بلغ عدد الموظفين العاملين بالجمعية خالل شهر ديسمبر  )10( 2020موظف دائم من مختلف الفئات.
 .19أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف لبع

أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع عرض البيانات السنة الحالية.
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