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ــ  1-3 تقرير المدقق المستقل  ـ

 )أ(  4 2019ديسمبر   31بيان المركز المالي كما في 

 )ب( 5 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  والتغيرات في صافي األصول بيان األنشطة

 )ج( 6 2019ديسمبر   31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

ــ  7-18 المالية إيضاحات حول البيانات  ـ
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   الخيرية الوئامجمعية 
 فلسطين - غزة

 2019ديسمبر   31بيان المركز المالي كما في 
 (جديدشيكل العملة: )

 ديسمبر 31   
 2018  2019  اإليضاح 

      األصول

      األصول المتداولة 

  3,852,616.34  3,299,634.88  3 النقد والنقد المعادل

  16,720.00  277,235.00  10-2 مخزون ال

        86,079.49            651,696.07  4 مدينةذمم 

  2,375,250.91  2,307,438.48  5 األصول األخرى 

 مجموع األصول المتداولة

 

  6,536,004.43  6,330,666.74  
      

 األصول غير المتداولة

 

     

 6,193,362.57  6,090,006.87  6 عدات بالصافيالممتلكات واالآلت والم
 881,181.00  881,181.00  7 األراضي 

  7,074,543.57  6,971,187.87   مجموع األصول غير المتداولة

  13,405,210.31  13,507,192.30   مجموع األصول 

      

      االلتزامات وصافي األصول

 لةاإللتزامات المتداو 

 

     

  81,025.73  45,566.00   الذمم الدائنة 

  4,311,977.97  3,982,930.25  8  مقدمة إيرادات 

  2,000.00  1,850.00   االلتزامات األخرى 

 مجموع اإللتزامات المتداولة

 

  4,030,346.25  4,395,003.70  

  4,395,003.70  4,030,346.25   االلتزاماتمجموع 

      

      صافي األصول 

  9,010,206.61  9,476,846.05   (ببيان ) –صافي األصول في نهاية السنة  

  13,405,210.31  13,507,192.30   مجموع االلتزامات وصافي األصول 

 ليةإن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه البيانات الما
 
 
 

 
 
 

 ) أ ( بيان
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 جمعية الوئام الخيرية  
 فلسطين - غزة

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في والتغيرات في صافي األصول  بيان األنشطة

 (شيكل جديدالعملة: )
 ديسمبر 31   
 2018  2019  اإليضاح 

      اإليرادات 

  7,586,023.12  9,310,298.95  9 تبرعات المنح والهبات النقدية

  2,614,330.00  1,842,130.64  10 المنح والهبات العينية تبرعات

 809,487.80  812,769.00  11 إيرادات أنشطة الجمعية 

 246,179.66  77,338.99  12 إيرادات أخرى 

  807,870.58  809,254.75   إيرادات مقابل مصروفات الجمعية

 12,063,891.16  12,851,792.33   اإليرادات   مجموع

      

      المصروفات 

 984,038.85  1,057,887.41  13 اإلدارية و  العمومية المصروفات

  7,456,313.12  9,184,967.73  14 مصروفات المنح والهبات النقدية

  2,730,441.00  1,575,815.64  15 ية  غاثية العينالبرامج اإلمصروفات 

        226,198.71         156,042.51   دعم صندوق الجمعية للمشاريع

  364,894.68  410,457.62  6 إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 11,761,886.36  12,385,170.91   مجموع المصروفات  

 302,004.80  466,621.42   النشاطمن  األصولصافي 

      بنود أخرى:

 2,000.00  18.02   تسويات سنوات سابقة

  304,004.80  466,639.44   صافي أصول السنة 

  8,706,201.81   9,010,206.61   صافي األصول في بداية السنة 

 9,010,206.61  9,476,846.05   ( أبيان ) –صافي األصول في نهاية السنة  

 
 إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من هذه البيانات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 (ببيان )
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 جمعية الوئام الخيرية  
 فلسطين - غزة

 2019ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

 (شيكل جديدالعملة: )
 ديسمبر 31  
  2019  2018 

     التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

  304,004.80  466,639.44  صافي أصول السنة  

تعديالت لمطابقة صافي أصول السنة مع صافي التدفقات النقدية من  
 النشاط التشغيلي

    

  364,894.68  410,457.62  والمعدات واآلالت الممتلكات استهالك

 92,921.20  67,812.43  ى التغير في األصول األخر 

 (500.00)  (150.00)  التغير في اإللتزامات األخرى 

  116,111.00  (260,515.00)  التغير في مخزون آخر المدة 

 (18,241.49)  (558,370.06)  مدينةالتغير في ذمم 

  2,096.88  (42,706.25)  التغير في الذمم الدائنة 

  744,509.05  (329,047.72)  مقدمة دات االتغير في اإلير 

 النشاط التشغيلي الناتجة من)المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية

    

 (245,879.54)  1,605,796.12  

     التدفقات النقدية من النشاط االستثماري 
 (1,181,886.00)  (307,101.92)  والمعدات   واآلالت إضافات على الممتلكات

 42,755.00  62,049.00  والمعدات   واآلالتالممتلكات  من داتاإستبع

 (27,577.90)  (62,049.00)  والمعدات   واآلالتالممتلكات  من مجمع إستبعادات

 ---    تسويات على مجمع الممتلكات واآلالت والمعدات 

 (1,166,708.90)  (307,101.92)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( النشاط االستثماري 

  439,087.22  (552,981.46)  صافي التدفقات النقدية المحققة خالل السنة

  3,413,529.12   3,852,616.34  النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة  

  3,852,616.34  3,299,634.88  (3) إيضاح –بيان )أ( –النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة 

 
 ةهذه البيانات الماليالمرفقة تعتبر جزءًا أساسيًا من   حاتاإن اإليض

 
 
 

 
 

 

 ( جبيان ) 
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 جمعية الوئام الخيرية  
 فلسطين - غزة

 إيضاحات حول البيانات المالية
 (شيكل جديدالعملة:  )                                  

   معلومات عامة .1

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

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

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

 واالقتصادية لأليتام واألسر المحتاجة في قطاع غزة. تحقيق الرعاية النفسية واالجتماعية -1
 رعاية الجرحى وتأهيل المعاقين من الناحية الصحية واالجتماعية والنفسية.  -2
االهتمام بالجانب الزراعي والعمل على تطويره و تعزيزه لدى المواطنين من خالل المشاريع الزراعية   -3

 والتنموية.
والثقافية والعمل على نشرها عبر وسائل اإلعالم لتوسيع دائرة المعرفة لدى   يةمالبحوث العل   إعداد وتشجيع -4

 الجمهور.
 االرتقاء بالجانب الرياضي والثقافي للشباب الفلسطيني وإنشاء النوادي والمرافق الخاصة بذلك.  -5
شئة االجتماعية ناالهتمام بثقافة المرأة والطفل بمختلف روافدها ورعايتهما لما لذلك من أهمية في الت -6

 التربوية وإنشاء المرافق المتعلقة بذلك من رياض أطفال ودور حضانة ومراكز نسوية.  وتطوير العملية
 العمل على إنشاء و بناء المرافق الصحية مثل المستشفيات التي تساهم في خدمة المواطن الفلسطيني. -7
  .ذه الفئة بصفتها صفوة المجتمعهب االهتمام بالنابغين وإنشاء المدارس والمرافق الخاصة -8

 

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

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

 العمالت األجنبية   2-2
حياااث تعمااال الجمعياااة وهاااى  األساساااية االقتصااااديةبيئاااة لياااتم عااارض البياناااات المالياااة بالعملاااة التاااي تساااتخدمها ا

حسااب الجديااد إلااى الشاايكل الجديااد الشاايكل تحااول التعااامالت التااي تااتم بعمااالت أخاارى غياار و ، الجدياادالشاايكل 
وفي تاريخ كل بيان للمركز المالي يتم تحويل البنود النقدية  في تاريخ حدوث التعامالتأسعار الصرف السائدة 

 31حيث كانت كاآلتي في حسب األسعار السائدة في ذلك التاريخ الجديد الشيكل رى إلى خالمسجلة بعمالت أ
 -: 2019ديسمبر 

 

 جديدشيكل  3.8719 = يورو أوربي  جديدشيكل  3.4552 = دوالر أمريكي
 جديدشيكل  4.5315 = جنيه استرليني   جديدشيكل  4.8665 = دينار أردني

 

 النقدية في بيان األنشطة للسنة. أسعار الصرفة من جويتم االعتراف بالفروقات النات
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  2-3

يااااتم اإلعتااااراف مباااادئيًا بالممتلكااااات واآلالت والمعاااادات المحااااتفظ بهااااا لتسااااتخدام خااااالل عمليااااة اإلنتاااااج أو تزويااااد 
ه أي تكااااليف أخااارى تااام يااا ألغاااراض إدارياااة بالتكلفاااة التاااي تمثااال ساااعر الشاااراء مضاااافًا إل البضاااائع أو الخااادمات أو

بعااد  ماال بالطريقااة التااي ترغبهااا اإلدارةلهااا لتع الموقااع وتحقيااق الشااروط الالزمااة إلااىا علااى نقاال المعاادات تحميلهاا 
المركاااز الماااالي بالتكلفاااة مطروحاااًا منهاااا مبااادئي، ياااتم تساااجيل الممتلكاااات واآلالت والمعااادات فاااي بياااان االعتاااراف ال

االهاالك فاي . ياتم االعتاراف بنفقاات القيماة، أماا األراضاي فاال تساتهلك يمتراكم ف انخفاضاالهالك المتراكم وأي 
. وياتم احتسااب االهاالك علاى أسااس القساط الثابات والاذي يتوقاع أن تساتهلك الجمعياة كل سنة في بيان األنشطة

آلالت ايااتم إهااالك الممتلكااات و  المنااافع االقتصااادية المسااتقبلية المتوقعااة لهااذا األصاال خااالل العماار اإلنتاااجي لااه.
طريقة القسط الثابت وتم تعديل نسب اإلهالك حسب نسب اإلهالك الواردة في النظام الماالي  باستخداموالمعدات 

 (.6للجمعيات الخيرية والهيئات األهلية كما هو في اإليضاح رقم )
 

 )%(  المئويةالنسبة   الفئة  )%(  المئويةالنسبة   الفئة
 ---  أراضي   %2  مباني

 %20  شبكات وبرامج كمبيوتر  %15  سيارات 

 %20  أصول زراعية   %10  آالت ومعدات

 %20  كتب   %10  أثاث ومفروشات 

     %20  أجهزة إلكترونية ومكتبية 
 
 المخصصات 2-4

المخصصااات هااي التزامااات حاليااة ) قانونياااة أو إنشائياااة ( ناتجااة عاان أحااداث سااااابقة، وماان المحتماال تسااوية هااذه 
 ت  اااللتزاما

اة مان وتقدياار قيماها المحتمالة بطااريقة موثوقااة. وتمثل القيمااة المعتاارف بها كمخصص أفضل قي ماة محتمالة والزما
ا الصااندوق لتسااوية االلتاازام الحااالي فااي تاااريخ الميزانيااة العموميااة، أي القيمااة التااي ماان الماارجح أن ياادفعه النفقااات

ااا فااي  أو تحويلااه إلااى طاارف ثالااث. يبيااان المركااز الماااللتسااوية التاازام بتاااريخ  ااات وتعديلها ااة المخصصا اام مراجعا يتا
اااان ااااان ما ااااي. إذا كاا ااااز مالا ااااان مركاا اااال بيا ااااخ كا خارجيااااة وذلااااك لتسااااوية غياااار المحتماااال حصااااول تاااادفقات نقديااااة  تارياا

التاااي تااام  المخصصاااات، ياااتم عكاااس المخصاااص ويساااجل كااادخل، وتساااتخدم المخصصاااات فقاااط لااانفس األغاااراض
 .عتراف بها باألساساال
 
على أساس راتاب كل سنة مالية  مع نهايةبدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الجمعية الجمعية  إدارة تقوم -

 .آلخر مرتب تقاضاه الموظف شهر كامل عن كل سنة خدمة وفقاً 
 
ي تحصايلها حتاى لقااء القاروض الحسانة الممنوحاة للغيار والمشاكوك فا  ماالي الجمعياة بتكاوين مخصاصلم تقام  -

 .  2019ديسمبر  31ية السنة المالية المنتهية في نها
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 مصروفات المشاريع  2-5

 هي مصاريف األنشطة التي تنتج من تقديم الخدمات للمنتفعين وهى الهدف الرئيسي للجمعية. 
 
 المصروفات العمومية واإلدارية   2-6

 ريف المشاريع. هي المصاريف التي تخص اإلدارة والتي ال تدرج ضمن مصا
 
 اإليرادات والمصروفات 2-7
 وليس عند إستالمها وقبضها. وقت حدوثهايتم االعتراف باإليرادات  -
ويااتم إثباتهااا بالسااجالت المحاساابية شاااملة لضااريبة  حاادوثها ولاايس عنااد دفعهااا عنااديااتم االعتااراف بالمصااروفات  -

 القيمة المضافة.
 
 النقد والنقد المعادل  2-8

تمثاال النقااد والنقااد المعااادل فااي النقااد بالصااندوق واألرصاادة الجاريااة لاادى البنااوك لتاادفقات النقديااة يلغاارض إعااداد ا
 قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر.والودائع 

 
 االلتزامات األخرى   2-9
ء تمات أو يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابال مشاتريات أو الخادمات المساتلمة ساوا 

 .طالبة بها من قبل الموردينلم تتم الم
 
 المخزون   2-10

يتمثل هذا البند في قيمة مخزون وهو عبارة عان المسااعدات والهباات العينياة التاي تام إساتالمها خاالل السانة ولام 
 حتى نهاية السنة المالية. يتم إستخدامها

 

 .2019ديسمبر  31ة في سنة المالية المنتهيللسنة المالية لل بمعرفة إدارة الجمعية جرد المخزون  تم -
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 ديسمبر 31  النقد والنقد المعادل. 3
  2019  2018 

     النقد في الصندوق 

  112,797.00  103,656.00  شيكل -صندوق إحتياطي لدى مجلس اإلدارة 

  112,797.00  103,656.00  مجموع النقد في الصندوق*  

     النقد لدى البنوك 

     ك اإلسالمي الفلسطينيالنقد لدى البن

 230,609.18  168,435.83  دوالر -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 76,612.99  2,174.90  شيكل -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 35,866.48  32,880.88  دينار -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 63,241.12  60,187.56  إسترليني هجني -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 1,081.61  34,370.51  يورو -البنك اإلسالمي الفلسطيني 

 (24,499.51)  (16,207.55)  شيكات برسم الدفع 

 382,911.87  281,842.13  مجموع النقد لدى البنك اإلسالمي الفلسطيني

     النقد لدى البنك الوطني اإلسالمي

 225,793.00  102,212.00  شيكل -ي لبنك الوطني اإلسالما

 1,598,419.97  682,676.19  دوالر  -البنك الوطني اإلسالمي 

 561,809.00  26,310.00  شيكل )الوئام الزراعي والمحطة(  -البنك الوطني اإلسالمي 

 7,784.00  20,136.00  شيكل )رياض الوئام(  -البنك الوطني اإلسالمي 

 224,351.00  4,349.00  شيكل )مشغل الوئام(  -نك الوطني اإلسالمي الب

 532,317.00  59,611.00  شيكل )إستراحة الوئام(  -البنك الوطني اإلسالمي 

 225,594.00  259,140.00  شيكل )وديعة ضمان قروض(  -البنك الوطني اإلسالمي 

 (21,521.50)  (41,795.00)  شيكل  –شيكات برسم الدفع 

 3,354,546.47  1,112,639.19  بنك الوطني اإلسالميمجموع النقد لدى ال

     النقد لدى بنك اإلنتاج الفلسطيني 

 655.00  10,251.60  شيكل -بنك اإلنتاج الفلسطيني 

 ---  36,804.96  دوالر -بنك اإلنتاج الفلسطيني 

 ---  1,382,080.00  )وديعة( دوالر –بنك اإلنتاج الفلسطيني 

 ---  370,655.00  )وديعة( شيكل –بنك اإلنتاج الفلسطيني 

 655.00  1,799,791.56  مجموع النقد لدى بنك اإلنتاج الفلسطيني
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 ديسمبر 31  يتبع ...... 

 2018  2019  النقد لدى بنك البريد  
 1,706.00  1,706.00  شيكل -بنك البريد 

 1,706.00  1,706.00  النقد لدى بنك البريد مجموع

 3,739,819.34  3,195,978.88  مجموع النقد لدى البنوك 

 3,852,616.34  3,299,634.88  بيان )أ(   –مجموع النقد والنقد المعادل 
 

يتجاوز  ركبي حتفظ بسقف نقديخاصةً أنها ت بعمل وثيقة تأمين على النقد في الصندوقلم تقم إدارة الجمعية  -

 .2019ديسمبر  31المالية المنتهية في المسموح به للسنة  السقف

 370,655 ,دوالر 400,000لغ بسطيني بمها في بنك اإلنتاج الفلعتم إيداتتمثل قيمة الوديعة في المبالغ التي  -

 %. 5.4بفائدة سنوية شيكل 
 

 ديسمبر 31  ينة دذمم م. 4

  2019  2018 
  54,409.79  239,251.87  عم أبو الزنطمشاريع الشيخ عبد المن

  11,279.70  11,279.70  الجزائر -جمعية العلماء المسلمين 

 390.00  390.00  جمعية الهالل األخضر الفلسطيني 

 ---  362,585.20  األردن   –قصد السبيل 

 ---  We Care  28,942.78جمعية 

 ---  2,000.00  هيئة األعمال الخيرية  

   1,493.00  تامر للتعليم المجتمعي  مؤسسة

  5,753.52  20,000.00  (Viomis Aidجمعية )

 86,079.49  651,696.07  بيان )أ(  – مدينةذمم  مجموع 

 . 2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية  مدينةذمم حسابات أرصدة صحة تؤيد  كتب تثبيت لم نتسلم  -
 

 

 ديسمبر 31    أصول أخرى . 5

  2019  2018 
 2,333,739.44  2,269,379.97  سلطة األراضي*  - اً مقدممدفوع إيجار 

 3,780.11  3,676.51  تأمين دفاتر شيكات لدى البنوك

 34,382.00  34,382.00  ** للغيرقروض حسنة  

 3,349.36  ---  قروض حسنة للموظفين

 2,375,250.91  2,307,438.48  ان )أ( بي –خرى األمجموع األصول  

 على بند االيجارات ويتم تحميلهسنويا  حقالمستمع سلطة االراضي ويتم خصم االيجار  المبرمة * يتمثل هذا البند في قيمة عقود إيجار
من  ( 59,1والقسيمة )  ( 1767لقطعة ) ( من ا42والقسيمة ) (  1769( من القطعة ) 29( والقسيمة ) 966( من القطعة ) 77+78لقسائم ) ل

على  دينار( 1198) ( دينار3,750( دينار, ) 4,762( دينار, ) 3,515)  االيجار السنوي حسب القيم التاليةبقيمة ( 1743القطعة ) 
 قيمة اإليجارة بذلك التاريخ.دينار ُأدرج حسب  313,273 وإن الرصيد المتبقي لدينا وقيمته  ,التوالي

علمًا بأن رصيد هذه القروض راكد  المشكوك في تحصيلها الالزم للقروض الحسنة المالي لجمعية بإجراء التخصيص* لم تقم إدارة ا*
. 2019ديسمبر  31المنتهية في غيرات حتى نهاية السنة المالية ولم يطرأ عليه أية ت عامين ماضين منذ
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 6. الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

 

 
 

 سيارات  مباني
 

  أثاث ومفروشات   عداتآالت وم
أجهزة إلكترونية 

 ومكتبية

شبكات وبرامج  
 كتب  أصول زراعية  كمبيوتر 

 
 المجموع

     التكلفة
 

             

 7,679,462.00  70,856.00  125,335.00  206,944.00  195,133.00  269,450.00  466,755.00  833,588.00  5,511,401.00  2019يناير  1

 307,084.90  ---  210.00  ---  24,411.90  700.00  8,412.00  5,800.00  267,551.00   اإلضافات

  إستبعادات  
---  (62,050.00)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  (62,050.00) 

 7,924,496.90  70,856.00  125,545.00  206,944.00  219,544.90  270,150.00  475,167.00  777,338.00  5,778,952.00  2019ديسمبر   31الرصيد في 

                   مجمع اإلهالك 

 1,486,099.43  28,605.66  100,268.00  72,497.54  91,466.32  112,185.55  190,660.27  409,485.66  480,930.43  2019يناير  1

 410,457.62  14,171.20  25,109.00  40,996.80  37,049.18  26,845.00  47,504.70  103,202.70  115,579.04  إهالك السنة  

  إستبعادات 
---  (62,049.00)  ---  ---  ---  ---  ---  ---  (62,049.00) 

  تسويات 
---  ---  ---  ---  (8.02)  (1.00)  (9.00)  ---  (18.02) 

 1,834,490.03  42,776.86  125,368.00  113,493.34  128,507.48  139,030.55  238,164.97  450,639.36  596,509.47  2019ديسمبر   31الرصيد في 

                   صافي القيمة الدفترية كما في 

,3182,442.55  2019ديسمبر  31    326,698.64   237,002.03   131,119.45   91,037.42   93,450.66   177.00   28,079.14  6,090,006.87 

 6,193,362.57  42,250.34   25,067.00   134,446.46   103,666.68   157,264.45   276,094.73   424,102.34   5,030,470.57  2018ديسمبر  31

ي كات واآلل تم جرد الممتل
 
. 2019ديسمبر  31ت والمعدات بمعرفة إدارة الجمعية للسنة المالية المنتهية ف  
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 . األراضي 7
 

رقم (  مقسم 36من أرض القسمية )( شيكل 881,181بقيمة )لوكة للجمعية يمة األرض المميتمثل هذا البند في ق -
(B3 )( 1742من القطعة رقم)   متار  (1,112)بمسااحة روع الفاردوس بيع من مشا من أراضي بيت الهيا والمسماه إر

 مربع.
 

 ضي حسب األصول.من قبل سلطة األرا ل األراضي للقطعة المذكورة أعالهتسجيملكية لم نستلم شهادة  -
 
 ديسمبر 31    مقدمة إيرادات . 8
  2019  2018 

 4,311,977.97  3,981,893.69  كفالة مكرمة الملك  

 ---  1,036.56  كفالة أندونيسيا 

 4,311,977.97  3,982,930.25  ( أ بيان ) – مقدمةإيرادات موع مج

 .   2019ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  المقدمةإليرادات * لم نتسلم كتب تثبيت تؤيد صحة أرصدة ا

 
 ديسمبر 31  تبرعات المنح والهبات النقدية. 9
  2019  2018 

  6,626,136.88  7,572,218.38  األيتام إيرادات برنامج

  707,539.86  1,113,901.67  إيرادات البرنامج اإلغاثي

  252,346.38  624,178.90  إيرادات البرنامج التنموي 

  7,586,023.12  9,310,298.95   بيان )ب( –مجموع تبرعات المنح والهبات النقدية 

 
 

 
 ديسمبر 31  لعينيةوالهبات اتبرعات المنح . 10
  2019  2018 

  2,014,385.00  1,227,051.00  كسوة الشتاء

  298,080.00  310,595.00  السلة الغذائية 

  175,726.00  202,155.64  مشاريع رمضان

  419.00  55,125.00  حقائب مدرسية

  125,720.00  41,404.00  مشروع األضاحي

 ---  5,800.00  إيرادات القوافل  

  2,614,330.00  1,842,130.64  بيان )ب( –مجموع تبرعات المنح والهبات العينية 
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 ديسمبر 31  شطة الجمعية إيرادات أن. 11
  2019  2018 

 538,860.00  538,920.00  تحلية  لل الوئام محطة

 199,320.00  212,449.00  الوئام البحرية  استراحة

 34,740.00  34,400.00  م الزراعيالوئاروع مش

 20,292.00  13,500.00  1 -رياض الوئام النموذجية 

 12,470.00  13,500.00  2 -رياض الوئام النموذجية 

 3,805.80  ---  مركز الوئام الثقافي  

 809,487.80  812,769.00  بيان )ب( –مجموع إيرادات أنشطة الجمعية  

 

 
 ديسمبر 31  إيرادات أخرى . 12
  2019  2018 

 2,650.00  4,000.00  رسوم عطاءات ومناقصات

  780.00  780.00  ضويةرسوم إشتراكات الع

  260.00  525.00  إيرادات متنوعة

  159.43  174.22  حساب توفير  عمولة

 ---  47,152.77  إيرادات فوائد دائنة )الودائع(  

 ---  24,707.00  د إستبعاد أصول  إيرا

 242,330.23  ---  فروق عملة  

 246,179.66  77,338.99  بيان )ب( –مجموع اإليرادات األخرى 
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 المصروفات العمومية واإلدارية. 13

المركز   سم الحساب إ
 الرئيسي

 
 الوئام  
 الزراعي

 محطة 
  التحلية 

 رياض 
  مشغل الخياطة   الوئام   

 راحةإست
 2018  2019  ئام الو  

 415,808.00  437,574.00  17,500.00  ---  ---  55,188.00  15,600.00  349,286.00  منافع الموظفين

 68,065.37  79,594.47  21,065.07  ---  ---  ---  40280.02  18,249.38  إيجارات 

 89,830.00  84,590.00  356.00  ---  ---  43,711.00  ---  40,523.00  محروقات 

 15,282.00  20,554.75  ---  ---  ---  950.00  ---  19,604.75  قرطاسية ومطبوعات

 43,918.00  40,418.61  20.00  ---  ---  6,839.00  ---  33,559.61  وسائل إتصاالت

 1,752.55  1,629.49  114.00  2.00  8.00  89.50  89.50  1,326.49  مصاريف وعموالت بنكية

 18,931.00  37,766.00  ---  ---  ---  21,196.00  ---  16,570.00  يانة سياراتص 

 5,075.08  9,502.00  ---  ---  ---  ---  ---  9,502.00  دعاية وإعالن

 4,000.00  3,700.00  ---  ---  ---  ---  ---  3,700.00  أتعاب مهنية

 99,019.22  69,020.30  43,900.00  ---  ---  2,943.00  ---  22,177.30  صيانة عامة

 33,455.00  47,296.09  300.00  ---  ---  70.00  ---  46,926.09  سفر ومواصالت  

 36,109.58  55,885.50  1,526.00  ---  ---  1,547.00  ---  52,812.50  ضيافة ورحالت

 2,971.00  3,466.70  672.00  ---  ---  1,055.00  ---  1,739.70  بوفية ومواد نظافة

 35,850.37  71,295.60  16,677.00  ---  ---  11,658.00  ---  42,960.60  كهرباء ومياة

 21,066.00  17,969.00  ---  ---  ---  8,960.00  ---  9,009.00  خيص وتأمين سياراتترا

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

 13,896.00  1,440.00  ---  ---  ---  ---  ---  1,440.00  س )زي وبدل( مالب

 23,607.00  34,959.00  ---  ---  ---  34,729.00  230.00  ---  مصروفات تشغيلية مباشرة

 11,192.88  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  إتالف موجودات ثابتة

 33,994.51  41,225.90  ---  ---  ---  ---  5,000.00  36,225.90  متنوعة

 984,038.85  1,057,887.41  102,130.07  2.00  8.00  188,935.50  61,199.52  705,612.32  بيان )ب(  -اإلدارية و مجموع المصروفات العمومية 
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 ديسمبر 31  النقدية والهبات المنحمصروفات . 14

  2019  2018 

  6,595,606.88         7,446,887.16  مصروفات برنامج األيتام

  707,539.86  1,113,901.67  مصروفات البرنامج اإلغاثي 

  153,166.38  624,178.90  مصروفات البرنامج التنموي 

  7,456,313.12  9,184,967.73  بيان )ب( – البرامج والمساعدات اإلغاثية العينيةمصروفات مجموع 

 
 ديسمبر 31  البرامج اإلغاثية العينيةمصروفات . 15

  2019  2018 

  2,122,896.00  966,536.00  كسوة الشتاء

  298,080.00  310,595.00  السلة الغذائية 

  175,726.00  202,155.64  مشاريع رمضان

  125,720.00  41,404.00  مشروع األضاحي

  419.00  55,125.00  يةقائب مدرسح

  7,600.00  ---  القوافل اإلغاثية 

  2,730,441.00  1,575,815.64  ن )ب(بيا – البرامج والمساعدات اإلغاثية العينيةمصروفات مجموع 
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 . إيرادات ومصروفات البرامج 16
 

 إيرادات ومصروفات البرامج النقدية  

 المصروفات  اإليرادات  

 مخازن إيرادات مباشرة البرنامجاسم 
مجموع  
 اإليرادات 

 م. المباشرة
مصروفات 

 ادارية
م. على منح 

 أخرى
.  مجموع م
 المباشرة

 أصول ثابتة
إهالك أصول  

 ثابتة للمشاريع 
مجموع  

 المصروفات

  1,113,901.67 --- --- 1,113,901.67 (162,999.15) 3,082.67  1,273,818.15 1,113,901.67 ---  1,113,901.67 البرنامج اإلغاثي

 624,178.90 --- --- 624,178.90 --- 43,133.65 581,045.25 624,178.90 ---  624,178.90 البرنامج التنموي

 7,572,218.38        102,414.87  22,916.35  7,446,887.16 ---        1,698,269.86  5,748,617.30 7,572,218.38 ---  7,572,218.38 برنامج األيتام 

  9,310,298.95        102,414.87  22,916.35 9,184,967.73 (162,999.15) 1,744,486.18  7,603,480.70 9,310,298.95 --- 9,310,298.95 المجموع

   
  9 -إيضاح      14 -إيضاح       9 -إيضاح  

ت البرنامج العينيإيرادات ومصروفا      
 

 
   

   المصروفات  اإليرادات  

 مخازن إيرادات مباشرة البرنامجاسم 
مجموع  
 اإليرادات 

 أصول ثابتة رةاشم. المب
مجموع  

 المصروفات
  

 
 

 برنامج اإلغاثيال
 العيني

1,842,130.64 260,515.00 1,581,615.64  1,575,815.64 5,800.00 1,581,615.64 
 

 
 

 

6 -إيضاح   15 -إيضاح    10 -إيضاح         
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 إدارة المخاطر. 17
ا وأنشااطتها وتتضاامن هااذه المخاااطر : مخاااطر الصاارف هاا ياتتوجااه إدارة الجمعيااة وتاادير المخاااطر الماليااة المتعلقااة بعمل

 .األجنبي، مخاطر االئتمان ، ومخاطر السيولة
 
 مخاطر الصرف األجنبي -أ

تقوم إدارة الجمعية بتنفيذ معامالت بالعمالت األجنبية مما يفرض نوعًا من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صارف هاذه 
 ت وإجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف األجنبي.اياسالسنة و تمتلك الجمعية س العمالت خالل

 

 مخاطر االئتمان  -ب
اطر التااي تظهاار عناادما  يتخلااف الماادين عاان التزاماتااه التعاقديااة ممااا ينااتج عنااه اطر االئتمااان إلااى تلااك المخاا تشااير مخاا 

ماع األطاراف القاادرة علاى ساداد  امالخسائر مالياة للجمعياة. وتمتلاك ادارة الجمعياة سياساات ائتمانياة توضاح كيفياة التع
الناتجاة عاان العجاز فااي يال مخااطر الخسااائر المالياة الاديون والحصاول علااى ضامانات مالئماة عنااد اللازوم, كوساايلة لتقل

 تسديد الديون. 
 

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

 . السيولة
 
 

 القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية. 18

 مالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ بيان المركز المالي.دلة لألصول وااللتزامات الإن القيمة العا
 

 
  أرقام المقارنة. 19

  اسب مع عرض البيانات السنة الحالية. نلتتتم إعادة تصنيف لبعض أرقام المقارنة للسنة السابقة 
 
 

 عدد الموظفين. 20
كمااا بلااغ إجمااالي المااوظفين الغياار  ,ين( مااوظف6) 2019 ديساامبر شااهر خاااللالجمعيااة بلااغ عاادد المااوظفين العاااملين ب 

 ومتدرب. ين( متطوع5, وعدد )موظف (29)مثبتين )مشاريع( 
 


