
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 جمعية الوئام الخيرية

 فلسطين –غزة 

 

 البيانات المالية

 وتقرير المدقق المستقل

 2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 

 

 غزاله وشركاه الدولية  طالل أبو

 ”حاسبون قانونيون م“

 



 

 

 

   

 الوئام الخيريةجمعية 

 فلسطين –غزة 

 

 

 الفهــرس

 بيان الصفحة 

 ـــ 1-3 تقرير المدقق المستقل

 )أ( 4 2018ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في 

 )ب( 5 2018ديسمبر  31بيان األنشطة للسنة المنتهية في 

 )ج( 6 2018ديسمبر  31بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 

 )د( 7 2018ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 ـــ 8-18 المالية إيضاحات حول البيانات
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  الخيرية الوئامجمعية 
 فلسطين - غزة

 2018ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في 
 (جديدشيكل العملة: )

 ديسمبر 31   
 2017  2018  اإليضاح 

      األصول

      األصول المتداولة

  3,413,529.12   3,852,616.34  3 النقد والنقد المعادل

 15,557.45   390.00   الذمم المدينة

  132,831.00   16,720.00   مخزون آخر المدة

  67,448.00   85,689.49  4 ذمم المانحين

 2,453,004.66   2,375,250.91  5 األصول األخرى 

 مجموع األصول المتداولة

 

  6,330,666.74   6,082,370.23 

      

 غير المتداولة األصول

 

     

 6,272,729.35   7,074,543.57  6 الممتلكات واالآلت والمعدات بالصافي

 6,272,729.35   7,074,543.57   مجموع األصول غير المتداولة

 12,355,099.58   13,405,210.31   مجموع األصول 

      

      االلتزامات وصافي األصول

 ت المتداولةاإللتزاما

 

     

  78,928.85   81,025.73   الذمم الدائنة

 3,567,468.92   4,311,977.97   التنفيذ قيدمشاريع   -إيرادات مؤجلة 

  2,500.00   2,000.00   االلتزامات األخرى 

 مجموع اإللتزامات المتداولة

 

  4,395,003.70   3,648,897.77 

 3,648,897.77   4,395,003.70   ماتااللتزامجموع 

      صافي األصول

  8,467,202.97   8,706,201.81   صافي األصول في بداية السنة

 238,998.84   304,004.80   يان )ب(ب -صافي أصول السنة  

 8,706,201.81   9,010,206.61   يان )ج(ب –صافي األصول في نهاية السنة 

 12,355,099.58   13,405,210.31   مجموع االلتزامات وصافي األصول 

 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية
 
 
 

 
 
 
 
 

 بيان ) أ (
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 جمعية الوئام الخيرية 
 فلسطين - غزة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  بيان األنشطة

 (شيكل جديدالعملة: )
 ديسمبر 31   
 2017  2018  اإليضاح 

      اإليرادات

15/  7 تبرعات المنح والهبات النقدية   7,586,023.12   7,149,032.52  

15/   تبرعات المنح والهبات العينية 8  2,614,330.00   847,511.00  

 551,008.00  809,487.80  9 إيرادات أنشطة الجمعية

 101,678.55  246,179.66  10 إيرادات أخرى 

 818,438.88   807,870.58   إيرادات مقابل مصروفات الجمعية

 9,467,668.95   12,063,891.16   مجموع اإليرادات 

      

      المصروفات 

 1,189,571.35  1,210,237.56  11 اإلداريةو  العمومية المصروفات

15/ 12 فات المنح والهبات النقديةمصرو    7,456,313.12   6,885,094.52 

15/ 13 ية البرامج اإلغاثية العينمصروفات    2,730,441.00   739,000.00 

 325,562.35   364,894.68  6 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 9,139,228.22  11,761,886.36   مجموع المصروفات 

 328,440.73  302,004.80   صافي أصول النشاط

      بنود أخرى:

 (89,441.89)   2,000.00  14 تسويات سنوات سابقة

 238,998.84   304,004.80   يان )أ(ب  –صافي أصول السنة 

 
 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ببيان ) 
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 جمعية الوئام الخيرية 
 فلسطين -غزة 

 2018ديسمبر  31ي صافي األصول للسنة المنتهية في بيان التغيرات ف
 (شيكل جديدالعملة: )

 
 
 

الممتلكات استثمار   العام الفائض 
 والمعداتواآلالت 

 المجموع 

   2018يناير  1صافي األصول في 
2,433,472.46  6,272,729.35  8,706,201.81 

  يان )ب(ب -في األصول للسنة صا
304,004.80   ---  304,004.80  

 ---  (364,894.68)   364,894.68  والمعدات  واآلالتإهالك الممتلكات 

  والمعدات  واآلالت إضافات على الممتلكات
(1,181,886.00)  1,181,886.00  --- 

 والمعدات  واآلالتالممتلكات  من إستبعادات
 42,755.00  (42,755.00)  --- 

 والمعدات  واآلالتالممتلكات  من مجمع إستبعادات
 

(27,577.90)  27,577.90   

  يان )أ(ب – 2018ديسمبر  31صافي األصول في 
1,935,663.04   7,074,543.57   9,010,206.61  

       

 8,467,202.97  5,344,919.01  3,122,283.96   2017يناير  1صافي األصول في 

 238,998.84  ---  238,998.84  يان )ب(ب -صافي األصول للسنة 

 ---  (325,562.35)  325,562.35  والمعدات  واآلالتإهالك الممتلكات 

 ---  1,271,909.00  (1,271,909.00)  والمعدات  واآلالتإضافات الممتلكات 

 ---  (41,252.00)  41,252.00  والمعدات  واآلالتالممتلكات  من إستبعادات

 ---  22,715.69  (22,715.69)  والمعدات  واآلالتالممتلكات  من مجمع إستبعادات

 8,706,201.81  6,272,729.35  2,433,472.46  يان )أ(ب – 2017ديسمبر  31صافي األصول في 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( جن ) بيا
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 جمعية الوئام الخيرية 
 فلسطين - غزة

 2018ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 (شيكل جديدالعملة: )
 ديسمبر 31  
  2018  2017 

     التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

 238,998.84   304,004.80  صافي أصول السنة 

ة نة مع صافي التدفقات النقديتعديالت لمطابقة صافي أصول الس
 من النشاط التشغيلي

    

 325,562.35   364,894.68  والمعدات واآلالت الممتلكات استهالك

 4,050.00   15,167.45  التغير في الذمم المدينة

 68,860.20   77,753.75  التغير في األصول األخرى 

 (205.36)  (500.00)  التغير في اإللتزامات األخرى 

 (108,511.00)   116,111.00  التغير في مخزون آخر المدة

 (67,448.00)  (18,241.49)  التغير في ذمم المانحين

 47,027.69   2,096.88  التغير في الذمم الدائنة

 42,957.10   744,509.05  التغير في اإليرادات المؤجلة

 (88,847.00)  ---  التغير في مخصص نهاية الخدمة 

 462,444.82   1,605,796.12      النشاط التشغيلي ي التدفقات النقدية الناتجة منصاف

     التدفقات النقدية من النشاط االستثماري 
 (1,271,909.00)  (1,181,886.00)  والمعدات  واآلالت إضافات على الممتلكات

 41,252.00  42,755.00  والمعدات  واآلالتالممتلكات  من إستبعادات

 (22,715.69)  (27,577.90)  والمعدات  واآلالتالممتلكات  من مجمع إستبعادات

 (1,253,372.69)  (1,166,708.90)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( النشاط االستثماري 

 (790,927.87)   439,087.22  صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

  4,204,456.99    3,413,529.12  في بداية السنة النقد والنقد المعادل كما 

  3,413,529.12   3,852,616.34  (3) يضاحإ –بيان )أ( –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 
 هذه البيانات الماليإن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من 

 
 
 
 
 

 

 ( دبيان ) 
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 جمعية الوئام الخيرية 
 فلسطين - غزة
 ول البيانات الماليةإيضاحات ح

 (شيكل جديدالعملة: )                                  
  معلومات عامة .1

 الوضع القانوني للجمعية 1-1   
 وتم تسجيلها كمؤسسة غير ربحية وذلك طبقًا ألحكام قانون الجمعيات تحت 2006تأسست جمعية الوئام الخيرية سنة 

 .2000( لسنة 1حسب قانون الجمعيات الخيرية رقم )(, وتم إعادة توفيق أوضاعها 7608رقم )

 

 أهداف وغايات الجمعية 1-2
     ة:تهدف الجمعية لتحقيق األهداف اآلتي

 حقيق الرعاية النفسية واالجتماعية واالقتصادية لأليتام واألسر المحتاجة في قطاع غزة.ت -1
 عية والنفسية.عاية الجرحى وتأهيل المعاقين من الناحية الصحية واالجتمار  -2
 ة.لجانب الزراعي والعمل على تطويره و تعزيزه لدى المواطنين من خالل المشاريع الزراعية والتنموياالهتمام با -3
 جمهور.والثقافية والعمل على نشرها عبر وسائل اإلعالم لتوسيع دائرة المعرفة لدى ال لعلميةالبحوث ا  إعداد وتشجيع -4
 سطيني وإنشاء النوادي والمرافق الخاصة بذلك.ضي والثقافي للشباب الفلاالرتقاء بالجانب الريا -5
 ر العمليةقافة المرأة والطفل بمختلف روافدها ورعايتهما لما لذلك من أهمية في التنشئة االجتماعية وتطوياالهتمام بث -6

 ية.التربوية وإنشاء المرافق المتعلقة بذلك من رياض أطفال ودور حضانة ومراكز نسو     
 لعمل على إنشاء و بناء المرافق الصحية مثل المستشفيات التي تساهم في خدمة المواطن الفلسطيني.ا -7
  .بهذه الفئة بصفتها صفوة المجتمع الهتمام بالنابغين وإنشاء المدارس والمرافق الخاصةا -8

 

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

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

 العمالت األجنبية  2-2
، ,ديددالجالشيكل حيث تعمل الجمعية وهى  األساسية االقتصاديةيتم عرض البيانات المالية بالعملة التي تستخدمها البيئة 

فددي حسددب أسددعار الصددرف السددائدة الجديددد إلددى الشدديكل الجديددد الشدديكل تحددول التعددامالت التددي تددتم بعمددالت أخددرى غيددر و 
يكل الشدوفي تاريخ كل بيان للمركز المالي يتم تحويل البنود النقدية المسجلة بعمدالت أخدرى إلدى  تاريخ حدوث التعامالت

 -: 2018ديسمبر  31حيث كانت كاآلتي في حسب األسعار السائدة في ذلك التاريخ الجديد 
 جديدشيكل  3.7599=  يكيدوالر أمر 

 جديدشيكل  5.2956=  دينار أردني
 جديدشيكل  4.2991=  يورو أوربي

 جديدشيكل 4.7749 =  جنيه استرليني 
 النقدية في بيان األنشطة للسنة. أسعار الصرفويتم االعتراف بالفروقات الناتجة من 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  2-3
ع أو  بالممتلكددات واآلالت والمعدددات المحدددتفظ بهددا لالسدددتخدام خددالل عمليددة اإلنتددداج أو تزويددد البضدددائيددتم اإلعتددراف مبددددئياً 

دات ا علدى نقدل المعدألغراض إدارية بالتكلفة التي تمثل سعر الشدراء مضدافًا إليده أي تكداليف أخدرى تدم تحميلهد الخدمات أو
 .ترغبها اإلدارة مل بالطريقة التيلها لتع الموقع وتحقيق الشروط الالزمة إلى

هددالك المركدز المدالي بالتكلفددة مطروحدًا منهدا االمبدددئي، يدتم تسدجيل الممتلكددات واآلالت والمعددات فدي بيددان بعدد االعتدراف ال
ان االهدالك فدي كدل سدنة فدي بيد. يدتم االعتدراف بنفقدات القيمدة، أمدا األراضدي فدال تسدتهلكمتراكم فدي  انخفاضالمتراكم وأي 

قبلية االهالك على أساس القسط الثابت والذي يتوقع أن تستهلك الجمعية المندافع االقتصدادية المسدت . ويتم احتساباألنشطة
 المتوقعة لهذا األصل خالل العمر اإلنتاجي له.

طريقددة القسددط الثابددت وتددم تعددديل نسددب اإلهددالك حسددب نسددب اإلهددالك  باسددتخداميددتم إهددالك الممتلكددات واآلالت والمعدددات  
 (.6ردة في النظام المالي للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية كما هو في اإليضاح رقم )الوا

 
 المخصصات 2-4

 مدات  المخصصات هي التزامات حالية ) قانونيدة أو إنشائيدة ( ناتجة عن أحداث سددابقة، ومن المحتمل تسوية هذه االلتزا
 ت  ة من النفقاثل القيمددة المعتددرف بها كمخصص أفضل قيمدة محتمدلة والزمدوتقديددر قيمدها المحتمدلة بطددريقة موثوقددة. وتم

زام بتداريخ ا الصدندوق لتسدوية التدلتسوية االلتزام الحالي في تاريخ الميزانيدة العموميدة، أي القيمدة التدي مدن المدرجح أن يددفعه
الددي. إذا عديلهددا فدي تاريدددخ كددل بيددان مركدددز ميتدم مراجعددة المخصصددات وت بيان المركز المالي أو تحويله إلى طرف ثالث.

خارجية وذلدك لتسدوية المخصصدات، يدتم عكدس المخصدص ويسدجل كددخل، غير المحتمل حصول تدفقات نقدية  كددان مدن
 التي تم االعتراف بها باألساس. وتستخدم المخصصات فقط لنفس األغراض

كامدل  علدى أسداس راتدب شدهروظفين في الجمعية بنهاية كدل سدنة ماليدة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للمالجمعية  إدارة تقوم -
 .آلخر مرتب تقاضاه الموظف حسب قانون العمل الفلسطيني عن كل سنة خدمة وفقاً 

لية الجمعية بتكوين مخصص لقاء القروض الحسنة الممنوحة للغير والمشكوك في تحصيلها حتى نهاية السنة المالم تقم  -
 .  2018سمبر دي 31المنتهية في 

 مصروفات المشاريع 2-5
 هي مصاريف األنشطة التي تنتج من تقديم الخدمات للمنتفعين وهى الهدف الرئيسي للجمعية. 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية  2-6
 هي المصاريف التي تخص اإلدارة والتي ال تدرج ضمن مصاريف المشاريع. 

 

 اإليرادات والمصروفات 2-7
 .وقت حدوثهاف باإليرادات يتم االعترا -
 ضريبة القيمة المضافة.ويتم إثباتها بالسجالت المحاسبية شاملة ل إستحقاقها عنديتم االعتراف بالمصروفات  -

 

 النقد والنقد المعادل  2-8
  ائدددع لودلغددرض إعددداد التددددفقات النقديددة يتمثدددل النقددد والنقدددد المعددادل فددي النقدددد بالصددندوق واألرصددددة الجاريددة لددددى البنددوك وا

 قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر.
 

 االلتزامات األخرى  2-9
تم يددتم إثبددات المطلوبددات للمبددال  مسددتحقة السددداد فددي المسددتقبل مقابددل مشددتريات أو الخدددمات المسددتلمة سددواء تمددت أو لددم تدد 

 .المطالبة بها من قبل الموردين
 
 



` 

10 

 

 ديسمبر 31  النقد والنقد المعادل. 3
 2017  2018  ي الصندوق النقد ف

  112,797.00  يكلش -صندوق إحتياطي لدى مجلس اإلدارة 

 

 104,331.00  

  2,948.00  ---  شيكل -للجمعية  النثريةالصندوق 

  520.00  ---  صندوق النثربة الوئام الزراعي )شيكل(

  1,573.50  ---  طة )شيكل(المح -صندوق النثرية 

  923.00  ---  )شيكل( 1 -لوئام النموذجي ارياض  -صندوق النثرية 

  161.50  ---  )شيكل( 2 -ياض الوئام النموذجي ر  -صندوق النثرية 

  24.00  ---  شغل الوئام )شيكل(م -صندوق النثرية 

  270.00  ---  صندوق النثرية إستراحة الوئام )شيكل(

  112,797.00  مجموع النقد في الصندوق*

 

 110,751.00  

     النقد لدى البنوك

     النقد لدى البنك اإلسالمي الفلسطيني

  870,812.05  230,609.18  والرد -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

  51,996.34  76,612.99  يكلش -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

  33,260.14  35,866.48  ينارد -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

  62,076.42  63,241.12  إسترليني هجني -يني البنك اإلسالمي الفلسط

  802.95  1,081.61  وروي -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 1,050.31  ---  دوالر -مساعدات  – البنك اإلسالمي الفلسطيني

 (27,647.72)  (24,499.51)  دوالر  –شيكات برسم الدفع 

 992,350.49  382,911.87  مجموع النقد لدى البنك اإلسالمي الفلسطيني

     النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي

  190,163.00  225,793.00  شيكل -البنك الوطني اإلسالمي 

  1,072,577.63  1,598,419.97  ردوال -البنك الوطني اإلسالمي 

  210,188.00  561,809.00  يكل )الوئام الزراعي والمحطة(ش -البنك الوطني اإلسالمي 

  17,283.00  7,784.00  يكل )رياض الوئام(ش -البنك الوطني اإلسالمي 

  224,877.00  224,351.00  يكل )مشغل الوئام(ش -البنك الوطني اإلسالمي 

  387,992.00  532,317.00  يكل )إستراحة الوئام(ش -البنك الوطني اإلسالمي 

  208,662.00  225,594.00  ن قروض(شيكل )وديعة ضما -البنك الوطني اإلسالمي 

 (3,417.00)  (21,521.50)  شيكل  –شيكات برسم الدفع 

 2,308,325.63  3,354,546.47  مجموع النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي

 
 



` 
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 ديسمبر 31  يتبع,,,
  2018  2017 

     ج الفلسطيني النقد لدى بنك اإلنتا

  396.00  655.00  شيكل -بنك اإلنتاج الفلسطيني 

  396.00  655.00  مجموع النقد لدى بنك اإلنتاج الفلسطيني

     النقد لدى بنك البريد 

  1,706.00  1,706.00  شيكل -بنك البريد 

  1,706.00  1,706.00  مجموع النقد لدى بنك البريد

 3,302,778.12  3,739819.34  نوك مجموع النقد لدى الب

 3,413,529.12  3,852,616.34  يان )أ( ب –مجموع النقد والنقد المعادل 
 

د تجاوز الحي كبير يأنها تحتفظ بسقف نقد خاصة   بعمل وثيقة تأمين على النقد في الصندوقلم تقم إدارة الجمعية  -

 .2018ديسمبر  31المالية المنتهية في للسنة  المسموح به

 

 ديسمبر 31   ذمم مانحين. 4

  2018  2017 
  67,448.00   54,409.79  عبد المنعم أبو الزنط  الشيخمشاريع 

 ---   11,279.70  لجزائرا -جمعية العلماء المسلمين  

 ---   20,000.00  (Viomis Aidجمعية )

  67,448.00   85,689.49  بيان )أ( –خرى األمجموع األصول 

 . 2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية ذمم مانحين أرصدة صحة تؤيد  كتب تثبيت نتسلم لم  -

 

 

 ديسمبر 31   أصول أخرى . 5

  2018  2017 
 2,401,804.81  2,333,739.44  ضي*سلطة األرا -إيجار مقدم 

 3,713.99  3,780.11  تأمين دفاتر شيكات لدى البنوك

 13,103.86  3,349.36  قروض حسنة للموظفين

 34,382.00  34,382.00  **للغيرقروض حسنة 

 2,453,004.66  2,375,250.91  بيان )أ( –خرى األمجموع األصول 

ئم لقسال راتعلى بند االيجا ويتم تحميلهسنويا  المستحق* يتمثل هذا البند في قيمة عقود إيجار مع سلطة االراضي ويتم خصم االيجار 
ة من القطع (59,1والقسيمة ) (1767( من القطعة )42والقسيمة )(  1769( من القطعة )29( والقسيمة )966) ( من القطعة78+77)
وإن  ,ليعلى التوا ( دينار1198)( دينار3,750( دينار, )4,762( دينار, )3,515) االيجار السنوي حسب القيم التاليةبقيمة ( 1743)

  قيمة اإليجارة بذلك التاريخ.ينار ُأدرج حسب د 326,498.77 الرصيد المتبقي لدينا وقيمته 
 

العام الماضي ولم  علمًا بأن رصيد هذه القروض راكد منذ الالزم للقروض الحسنة المالي * لم تقم إدارة الجمعية بإجراء التخصيص*
.2018ديسمبر  31المنتهية في يطرأ عليه أية تغيرات حتى نهاية السنة المالية 
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 6. الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

  

 سيارات  مباني
 

أثاث   آالت ومعدات
  ومفروشات

أجهزة 
إلكترونية 
 ومكتبية

شبكات  
وبرامج 
 كمبيوتر 

أصول  
 أراضي  كتب  زراعية

 
 المجموع

  نسبة اإلهالك
%2  %15  %10  %10  %20  20%  %20  %20     

     التكلفة
 

               

  2018يناير  1
4,677,201.00   681,270.00  410,855.00  201,004.00  162,874.00  204,947.00  131,285.00   70,895.00  881,181.00  7,421,512.00 

  اإلضافات 
834,200.00  152,318.00  75,028.00  72,074.00  46,269.00  1,997.00  ---  ---  ---  1,181,886.00 

  إستبعادات 
---  ---  (19,128.00)  (3,628.00)  (14,010.00)  ---  (5,950.00)  (39.00)   ---  (42,755.00) 

  2018ديسمبر  31الرصيد في 
5,511,401.00  833,588.00  466,755.00  269,450.00  195,133.00  206,944.00  125,335.00  70,856.00  881,181.00  8,560,643.00 

                     مجمع اإلهالك 

  2018يناير  1
380,732.62  319,152.13  157,178.67  92,232.66  74,439.37  31,802.75  78,771.00  14,473.45  ---  1,148,782.65 

  إهالك السنة 
100,197.81  90,333.53  42,881.40  21,144.80  30,404.14  40,694.79  25,067.00  14,171.21  ---  364,894.68 

  إستبعادات
---  ---  (9,399.80)  (1,191.91)  (13,377.19)  ---  (3,570.00)  (39.00)   ---  (27,577.90) 

  2018ديسمبر  31الرصيد في 
480,930.43  409,485.66  190,660.27  112,185.55  91,466.32  72,497.54  100,268.00  28,605.66  ---  1,486,099.43 

                     صافي القيمة الدفترية كما في

  2018ديسمبر  31
5,030,470.57  424,102.34  276,094.73  157,264.45  103,666.68  134,446.46  25,067.00  42,250.34  881,181.00  7,074,543.57 

  2017ديسمبر  31
4,296,468.38   362,117.87   253,676.33   108,771.34   88,434.63  173,144.25   52,514.00   5556,421.    881,181.00   6,272,729.35 

 . 2018ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  بمعرفة إدارة الجمعية واآلالت والمعدات الممتلكاتتم جرد  -
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 ديسمبر 31  تبرعات المنح والهبات النقدية. 7
  2018  2017 

 6,333,005.82   6,626,136.88  إيرادات برنامج األيتام

  626,580.04   707,539.86  إيرادات البرنامج اإلغاثي

  189,446.66   252,346.38  البرنامج التنموي إيرادات 

 7,149,032.52   7,586,023.12   بيان )ب( –مجموع تبرعات المنح والهبات النقدية 

 
 

 

 ديسمبر 31  تبرعات المنح والهبات العينية. 8
  2018  2017 

  347,470.00   2,014,385.00       كسوة الشتاء

  277,220.00   298,080.00         يةالسلة الغذائ

  45,305.00   175,726.00         مشاريع رمضان

  168,516.00   125,720.00         مشروع األضاحي

  9,000.00   419.00               حقائب مدرسية

  847,511.00   2,614,330.00  بيان )ب( –مجموع تبرعات المنح والهبات العينية 
 
 
 

 
 

 

 

 ديسمبر 31  إيرادات أنشطة الجمعية. 9
  2018  2017 

  267,914.00  538,860.00  تحلية لل الوئام محطة

 58,924.00  20,292.00  1 -رياض الوئام النموذجية 

 14,400.00  34,740.00  الوئام الزراعيمشروع 

 31,090.00  12,470.00  2 -رياض الوئام النموذجية 

 159,480.00  199,320.00  ام البحرية الوئ استراحة

 19,200.00  3,805.80  مركز الوئام الثقافي 

 551,008.00  809,487.80  بيان )ب( –مجموع إيرادات أنشطة الجمعية 
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 ديسمبر 31  إيرادات أخرى . 10
  2018  2017 

 96,286.02   242,330.23  فروق عملة 

  3,250.00  2,650.00  رسوم عطاءات ومناقصات

  810.00   780.00  رسوم إشتراكات العضوية

  122.33   159.43  فائدة حساب توفير 

 ---   260.00  إيرادات متنوعة

 1,210.20  ---  الجمعية -إيرادات إيجارات 

 101,678.55  246,179.66  بيان )ب( –مجموع اإليرادات األخرى 
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المصروفات العمومية واإلدارية. 11

المركز   سم الحسابإ
 الرئيسي

الوئام  
 الزراعي

 محطة 
 التحلية 

 رياض 
 1الوئام  

رياض  
 2الوئام 

 مشغل 
 الوئام 

إستراحة  
 الوئام

 2018  2017 

 449,038.02   415,808.00   16,800.00  ---   9,796.00   16,245.00   62,400.00   15,600.00   294,967.00  منافع الموظفين

 58,909.68   68,065.37   4,442.54  ---  ---  ---  ---   43,785.33   19,837.50  إيجارات

 122,331.92   89,830.00   1,802.00  ---  ---  ---   51,407.00  ---   36,621.00  محروقات

 15,387.00   15,282.00  ---  ---  ---  ---  ---  ---   15,282.00  ومطبوعات ةقرطاسي

 55,451.79   43,918.00   400.00  ---   1,767.00   1,682.00   10,624.00  ---   29,445.00  وسائل اتصاالت

 1,946.52   1,752.55   43.00   10.00           22.50   22.50   161.00  ---   1,493.55  وعموالت بنكية مصاريف

 41,791.04   18,931.00  ---  ---  ---  ---   10,836.00  ---   8,095.00  صيانة سيارات

 2,178.99   5,075.08  ---  ---  ---  ---  ---  ---   5,075.08  دعاية وإعالن

 5,000.00   4,000.00  ---  ---  ---  ---  ---  ---   4,000.00  أتعاب مهنية

 56,263.73   99,019.22   21,893.00  ---   20.00  ---   47,508.00  ---   29,598.22  صيانة عامة

 5,200.00   33,455.00   200.00  ---  ---  ---  ---  ---   33,255.00  مواصالت

 32,125.29   36,109.58   700.00  ---  ---   100.00   1,780.00  ---   33,529.58  ضيافة ورحالت

 3,804.00   2,971.00   703.00  ---  ---  ---   155.00  ---   2,113.00  ومواد نظافة هبوفي

 9,672.00   35,850.37   2,814.00   540.00        ---   500.00   13,240.00  ---   18,756.37  هكهرباء وميا

 14,839.83   21,066.00  ---  ---  ---  ---   9,272.00  ---   11,794.00  تراخيص وتأمينات

 ---   10,215.29  ---  ---  ---  ---  ---  ---   10,215.29  ديون معدومة 

 13,274.00   13,896.00  ---  ---  ---  ---  ---  ---   13,896.00  )زي وبدل(  مالبس

 93,423.00   23,607.00   7,420.00  ---   2,353.50   4,655.50   9,178.00  ---  ---  م. تشغيلية مباشرة

 163,558.50   226,198.71  ---  ---  ---  ---  ---  ---   226,198.71  دعم صندوق الجمعية للمشاريع 

 13,876.34   11,192.88   1,999.43   960.00        ---   45.20  ---   2,380.00   5,808.25  إتالف موجودات ثابتة 

  33,994.51  متنوعة

 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  33,994.51  

 

 31,499.70 

  833,975.06  بيان )ب( -اإلدارية و مجموع المصروفات العمومية 

 

 61,765.33   216,561.00      23,250.20   13,959.00       1,510.00   59,216.97   1,210,237.56 

 

 1,189,571.35 



 

16 

 ديسمبر 31  النقدية توالهبا المنحمصروفات . 12

  2018  2017 

 6,069,067.82   6,595,606.88  مصروفات برنامج األيتام

 626,580.04   707,539.86  مصروفات البرنامج اإلغاثي

  189,446.66   153,166.38  مصروفات البرنامج التنموي  

 6,885,094.52   7,456,313.12  بيان )ب( –النقدية  والهبات  المنح مصروفاتمجموع 

 

 ديسمبر 31  البرامج والمساعدات اإلغاثية العينيةمصروفات . 13

  2018  2017 

  238,959.00   2,122,896.00  كسوة الشتاء

  277,220.00   298,080.00  السلة الغذائية

  45,305.00   175,726.00  مشاريع رمضان

  168,516.00   125,720.00  مشروع األضاحي

  9,000.00   419.00  حقائب مدرسية

 ---   7,600.00  القوافل اإلغاثية

  739,000.00   2,730,441.00  بيان )ب( – البرامج والمساعدات اإلغاثية العينيةمصروفات مجموع 

 
 ديسمبر 31  تسويات سنوات سابقة. 14
  2018  2017 

 ---  2,000.00  األرض  إيجارتعديل 

 )70,716.00(  ---   تسويات الكهرباء
 )30,414.46(  ---  فروق عملة 
 10,327.67  ---  تسويات الذمم

 1,360.90  ---  تسويات البنوك )حسابات معلقة( 

 )89,441.89(  2,000.00  بيان )ب( – مجموع تسويات سنوات سابقة
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 مصروفات البرامج النقديةوإيرادات .15

 لمصروفات ا اإليرادات 

 مخازن إيرادات مباشرة البرنامجاسم 
مجموع 
 اإليرادات

 م. المباشرة
مصروفات 

 ادارية
م. على منح 

 أخرى
مجموع م. 
 المباشرة

 أصول ثابتة
مجموع 

 المصروفات

  707,539.86 ---  707,539.86 (258,047.45)  7,027.28  958,560.03  707,539.86 ---  707,539.86 البرنامج اإلغاثي

  252,346.38  99,180.00  153,166.38 (7,000.00)  2,533.00  157,633.38  252,346.38 ---  252,346.38 البرنامج التنموي

  6,626,136.88  30,530.00  6,595,606.88  265,047.45  1,157,796.85  5,172,762.58  6,626,136.88 ---  6,626,136.88 برنامج األيتام 

  7,586,023.12  129,710.00  7,456,313.12 ---  1,167,357.13  6,288,955.99  7,586,023.12 ---  7,586,023.12 المجموع

   
  7 -إيضاح  

   
  12 -إيضاح  

إيرادات ومصروفات البرنامج االغاثي العيني            

  2,730,441.00   2,730,441.00  2,730,441.00  116,111.00  2,614,330.00 العيني برنامج اإلغاثيال

      13 -إيضاح    8 -إيضاح  
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 إدارة المخاطر. 16
توجدده إدارة الجمعيددة وتدددير المخدداطر الماليددة المتعلقددة بعملياتهددا وأنشددطتها وتتضددمن هددذه المخدداطر : مخدداطر الصددرف األجنبددي، 

 مخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة.
 
 مخاطر الصرف األجنبي -أ

عية بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعًا من المخداطر نتيجدة لتقلبدات أسدعار صدرف هدذه العمدالت تقوم إدارة الجم
 السنة و تمتلك الجمعية سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي. خالل

 

 مخاطر االئتمان  -ب
دما  يتخلدف المددين عدن التزاماتده التعاقديدة ممدا يندتج عنده خسدائر ماليدة تشير مخاطر االئتمان إلى تلك المخاطر التدي تظهدر عند

للجمعيدة. وتمتلددك ادارة الجمعيددة سياسددات ائتمانيددة توضددح كيفيددة التعامددل مدع األطددراف القددادرة علددى سددداد الددديون والحصددول علددى 
 في تسديد الديون.  ضمانات مالئمة عند اللزوم, كوسيلة لتقليل مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن العجز

 
  مخاطر السيولة  -ج

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

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية. 17

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

 

  أرقام المقارنة. 18
  تم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتناسب مع عرض البيانات السنة الحالية. 

 
 

 عدد الموظفين. 19
كمدددا بلددد  إجمدددالي المدددوظفين الغيدددر مثبتدددين  ,ين( مدددوظف6) 2018 ديسدددمبر شدددهر خددداللبلددد  عددددد المدددوظفين العددداملين بالجمعيدددة  

 ( متطوع ومتدرب.10, وعدد )موظف (18))مشاريع( 
 


