أوال  :النظا م المالي:
ً
ماليا يرتكز على مجموعة متكاملة من اللوائح والسياسات المالية تتفق وأفضل
نظاما
تطبق قطر الخيرية
ً
ً
المعايير المحلية والدولية ،ووفق أفضل الممارسات المطبقة في المنظمات غير الحكومية غير الهادفة
للربح ،وباستخدام أحدث األنظمة اإللكترونية والبرامج المحاسبية وذلك بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية
قطر الخيرية وإنجاز أهدافها وتأدية رسالتها وفق منظومة من القيم ومجموعة من المبادئ ،ولقد تم
وتمشيا مع
بناء على السياسات التي يعتمدها ويقررها مجلس إدارة الجمعية،
وضع هذا النظام
ً
ً
التنظيمات التشريعية للجمعيات الخيرية ،والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمعايير الدولية إلعداد
التقارير .IFRS
كما تحرص قطر الخيرية على التطوير المستمر لنظامها المالي بما يحقق الشفافية واإلفصاح والدقة
ويؤدي إلى ضبط األداء المالي ،وضمان كفاءته وفعاليته.
السياسة الم ح ا سبية
هناك العديد من السياسات المحاسبية المطبقة بقطر الخيرية ،والتي تستند لمعايير المحاسبة الدولية
والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ونوجز أهم هذه السياسات فيما يلي:
 - 1السياسات المحاسبية العامة:
 تطبيق أساس االستحقاق ،والذي يحقق مبدأ استقالل الفترات المالية.
 تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية عند إعداد البيانات المالية.
 السياسات المحاسبة المتعلقة بالعقارات والهبات.
 السياسات المحاسبة المتعلقة بالممتلكات والمعدات واآلالت.
 السياسات المحاسبة المتعلقة بتحقق اإليرادات.
 السياسات المحاسبة المتعلقة بالمخصصات.
 السياسات المحاسبة المتعلقة بمنافع الموظفين.

 السياسات المحاسبة المتعلقة بإدارة المخاطر المالية.
 السياسات المحاسبة المتعلقة بالمعامالت بعمالت أجنبية.
 السياسات المحاسبة المتعلقة باألدوات المالية.

 - 2السياسات المحاسبية المتعلقة باإليرادات:

 يتم االعتراف بالتبرعات النقدية عند استالمها.
 يتم االعتراف بالتبرعات غير النقدية على أساس منتظم خالل الحياة اإلنتاجية لها.
 يتم االعتراف باالشتراكات والودائع عند استالم النقد.
 يتم االعتراف باإليجارات على أساس االستحقاق.
 يتم االعتراف باإليرادات من بيع االستثمارات والممتلكات والمعدات عند انتقال الملكية إلى
المشتري
 -3السياسات المحاسبية المتعلقة بالمصروفات
 يتم االعتراف بمصروفات المشاريع واألنشطة عند دفعها.
 يتم االعتراف بالمصروفات المحولة على المكاتب والممثليات خارج قطر عند دفع المبالغ فعليا
في الخارج وليس عند التحويل من المركز الرئيسي في قطر.
ً
وفقا للموازنات المعتمدة.
 الصرف يجب أن يكون
ً
وفقا للسياسات واللوائح واإلجراءات المالية المعتمدة من مجلس اإلدارة.
 الصرف يجب أن يكون
 يجب تحقيق الشفافية في كل مراحل عمليات الصرف.
 تطبيق إجراءات الرقابة والضبط الداخلي على جميع عمليات الصرف.
 تطبيق معايير الجودة في عمليات الصرف.
ال مخاطر الما ل ية
ُيعتبر المنهج القائم على المخاطر جزء أساسي في جميع سياسات قطر الخيرية وفي إطار حرص مجلس
إدارة قطر الخيرية للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجمعية وخاصة األخطار المالية ومخاطر
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،فإن مجلس اإلدارة بصدد تشكيل لجنة التدقيق الداخلي والتي ستكون
المسؤولة عن وضع وتقييم سياسات إدارة المخاطر وأنشطة التدقيق الداخلي بالجمعية ،وتقديم تقارير
دورية لمجلس اإلدارة عن أنشطتها.
كما سيتم وضع سياسة إلدارة مخاطر الجمعية ،ووضع الضوابط المناسبة لعالج المخاطر وتخفيضها إلى
الحدود المقبولة ،كما سيتم إنشاء سجل للمخاطر لحصر وتحديد كافة المخاطر التي تواجها الجمعية
ً
ً
وخارجيا.
داخليا

ثانيا  :أهم البيانات المالي ة لعام 2016

 إجمالي موجودات الجمعية عام  2016بلغ  1,463,216,164ريال وبمعدل نمو عن عام  2015بلغ %17
ً
فرعا حول العالم.
كما أن هذه الموجودات تشمل موجودات فروع الجمعية البالغ عددهم ()22
بيان

المبلغ بالريال
2015

2016

معدل النمو

موجودات متداولة

627,398,725

423,035,254

%48

مجودات غير متداولة

835,817,439

832,549,688

%0.4

1,463,216,164

1,255,584,942

%17

مجموع الموجودات

 إجمالي التبرعات واإليرادات عام  2016بلغ  1,045,774,792ريال وبمعدل نمو عن عام  2015بلغ %3

بيــــان

المبلغ بالريال
2015

2016

معدل النمو

التبرعات

993,200,257

966,424,255

%3

إيرادات العقارات والهبات

46,340,621

44,580,200

%4

إيرادات أخرى

6,233,914

1,994,413

%213

1,045,774,792

1,012,998,868

مجموع التبرعات واإليرادات

%3

ً
طبقا لنوع التحصيل عن عام  2016مقارنة بعام 2015
 التبرعات واإليرادات
نوع التحصيل

المبلغ بالريال
2016

2015

معدل النمو
%1249

رسائل نصية

27,956,341

2,072,385

تحويل بنكي

269,669,921

301,243,540

%10-

انترنت

53,618,055

18,704,898

%187

نقدي

256,441,635

288,693,348

%11-

شيكات

312,797,118

294,522,539

%6

بطاقة ائتمانية

125,291,722

107,762,158

%16

1,045,774,792

1,012,998,868

%3

اإلجمالي

 إجمالي المصروفات عام  2016بلغ  929,706,361ريال وبمعدل نمو عن عام  2015بلغ %4

بيــــان

المبلغ بالريال
2016

معدل النمو

2015

مصروفات األنشطة والمشاريع

794,712,744

763,858,627

%4

مصروفات العقارات والهبات

21,822,995

21,777,278

%0

المصروفات اإلدارية

41,345,671

45,591,709

%9-

المصروفات التشغيلية

60,388,470

49,787,026

%21

مصروفات أخرى

6,470,465

6,905,677

%6-

اهالك ممتلكات وأالت ومعدات

4,966,016

4,828,760

%3

929,706,361

892,749,077

%4

مجموع المصروفات

ً
طبقا للقطاعات
 مصروفات األنشطة والمشاريع التشغيلية موزعة
المجاالت
الرئيسية

القطاعات

2015

2016

معدل

القطاعات التنموية

المبلغ

عدد الدول

المبلغ

عدد الدول

النمو

التعليم والثقافة

243,195,806

49

165,696,939

45

%47

التمكين االقتصادي

17,116,603

27

23,116,937

28

%26-

الصحة والتغذية

20,594,752

19

29,762,807

23

%31-

المياه واإلصحاح

37,492,716

26

35,555,870

28

%5

الرعاية االجتماعية

243,697,902

40

219,963,489

39

%11

األمن الغذائي

33,264,813

39

33,717,039

41

%1-

السكن االجتماعي

112,487,374

24

77,681,007

27

%45

إجمالي القطاعات التنموية

707,849,966

%21

585,494,088

القطاعات اإلنسانية

المأوى والمواد غير الغذائية

46,950,442

6

65,853,445

6

%29-

الغذاء والتغذية

28,895,658

15

50,829,470

19

%43-

المياه والنهوض بالنظافة

2,924,287

12

12,512,125

10

%77-

الصحة أثناء الطوارئ

2,736,717

4

18,144,499

11

%85-

التعليم أثناء الطوارئ

5,355,674

6

31,025,000

12

%83-

إجمالي القطاعات اإلنسانية
اإلجمالي العام

86,862,778

178,364,539

%51-

794,712,744

763,858,627

%4

