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أوال  :النظا م المالي:
ً
ماليا يرتكز على مجموعة متكاملة من اللوائح والسياسات المالية تتفق وأفضل المعايير
نظاما
تطبق قطر الخيرية
ً
ً
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
بناء على السياسات
وتأدية رسالتها وفق منظومة من القيم ومجموعة من المبادئ ،ولقد تم وضع هذا النظام ً
وتمشيا مع التنظيمات التشريعية للجمعيات الخيرية ،والمبادئ
التي يعتمدها ويقررها مجلس إدارة الجمعية،
ً
المحاسبية المتعارف عليها والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .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 المحاسبية المتعلقة بالعقارات والهبات.

 السياسات المحاسبية المتعلقة بالممتلكات والمعدات واآلالت.
 السياسات المحاسبية المتعلقة بتحقق اإليرادات.
 السياسات المحاسبية المتعلقة بالمخصصات.
 السياسات المحاسبية المتعلقة بمنافع الموظفين.
 السياسات المحاسبية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية.
 السياسات المحاسبية المتعلقة بالمعامالت بعمالت أجنبية.
 السياسات المحاسبية المتعلقة بالقيم العادلة لألدوات المالية.
 - 2السياسات المحاسبية المتعلقة باإليرادات:
 يتم االعتراف بالتبرعات النقدية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة عند استالمها.
 يتم االعتراف بالتبرعات غير النقدية على أساس منتظم خالل الحياة اإلنتاجية لألصل.
 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
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 -3السياسات المحاسبية المتعلقة بالمصروفات
 يتم االعتراف بمصروفات المشاريع واألنشطة عند دفعها.
 يتم االعتراف بالمصروفات المحولة إلي المكاتب والممثليات خارج دولة قطر عند دفع المبالغ فعليا في
الخارج وليس عند التحويل من المركز الرئيسي في قطر.
 يتم عمل استحقاق للمصاريف المستحقة الواجب دفعها للمكاتب والممثليات خارج دولة قطر في اخر
السنة المالية لحين الحصول على الموافقات الالزمة من الهيئة المختصة لحين اجراء التحويل البنكي.
 في حالة مدفوعات المشاريع خارج قطر يتم االعتراف بالمصروف على أساس الدفع الفعــلي
وال يتم احتجاز أي مبالغ للمقاولين كضمان لحين االنتهاء والفحص الفني واالستالم النهائي للمشروع.
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 قام بتشكيل لجنة التدقيق الداخلي وهي المسؤولة عن وضع وتقييم
سياسات إدارة المخاطر وأنشطة التدقيق الداخلي بالجمعية ،وتقديم تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن أنشطتها.
كما تم وضع سياسة إلدارة مخاطر الجمعية لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الجمعية ،ووضع الضوابط
المناسبة لعالج المخاطر وتخفيضها إلى الحدود المقبولة.
ً
ً
وخارجيا ،كما شرعت
داخليا
وكذلك تم إنشاء سجل للمخاطر لحصر وتحديد كافة المخاطر التي تواجها الجمعية
الجمعية في تدريب موظفيها على تحديد المخاطر والتعامل معها.
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تلتزم قطر الخيرية بأعلى معايير مكافحة الجريمة المالية وتأتي في مقدمتها مكافحة غسل األموال وتمويل
ويعتبر المنهج القائم على
اإلرهاب ،ومكافحة الرشوة والفساد ،ومكافحة االحتيال ،وغيرها من الجرائم الماليةُ ،
المخاطر جزء أساسي من سياسة قطر الخيرية لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
االمتثال
ً
دائما إلى تعزيز االمتثال بوجه عام لكافة القوانين والتشريعات المحلية والدولية واالتفاقيات
تهدف قطر الخيرية

والمعايير الخاصة بمجال العمل الخيري واإلنساني  ،كما تؤكد قطر الخيرية على االمتثال بوجه خاص لمتطلبات
مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقييم مخاطرها وأثرها المحتمل على قدرتها المالية ،حيث
تقوم بشكل دوري ومنتظم وكلما دعت الحاجة بمراجعة وتحديث سياستها وإجراءاتها المتعلقة بهذا الشأن ،وذلك
لضمان االلتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( ) FATFوأفضل الممارسات الدولية
باإلضافة الى التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك.
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الحوكمة
تبنت قطر الخيرية األساليب والطرق الحديثة للحوكمة ،من خالل وضع نظام يشمل مجموعة القواعد والمبادئ والسياسات
واإلجراءات والبنية اإلدارية التي تنظم عمل الجمعية ومهامها ،كما رسخت مبادئ الحوكمة الثالثة األساسية ووضعتها
موضع التنفيذ وهي الشفافية والمشاركة والمساءلة.
إن مبادئ الحوكمة تزيد من ثقة المجتمع بقطر الخيرية وتساعدها في تحقيق أهدافها الخيرية واإلنسانية والتنموية
واالجتماعية بشكل أوسع.

الرق ابة الداخلية والتدقيق الداخلي
وفقا للمعايير الدولية الصادرة من الهيئات والمنظمات
ً
طبقت قطر الخيرية مجموعة من نظم الرقابة الداخلية والتدقيق
الدولية لتواكب أفضل النظم ،بهدف تحقيق أهدافها والسيطرة على المخاطر التي تواجهها ولضمان إداراتها لألموال بصورة
كفؤة وفعالة ،لذا قامت بمجموعة من اإلجراءات الهامة لتحقيق بيئة رقابية فعالة ،كما تم تفعيل دور التدقيق الداخلي كأداة
رقابية مهمة لتدقيق أنشطة قطر الخيرية كافة وفقا للمعايير الدولية بشأن الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (.(IPPF



أرقام المقارنة :
تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة وتعديل بعض المسميات ،لتتفق مع طريقة العرض للسنة
الحالية
ال تؤثر إعادة التصنيفات على فائض حركة األنشطة أو صافي الموجودات الصادر عنها التقرير سابقا.
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ثانيا  :أهم البيانات المالي ة لعام 2018
 بلغ إجمالي موجودات الجمعية عام  2018ما قيمته  1,862,945,202ريال وبمعدل انخفاض عن عام 2017
ً
فرعا حول العالم.
بلغ  %0.4كما أن هذه الموجودات تشمل موجودات فروع الجمعية البالغ عددهم ()24

بيان

المبلغ بالريال
2017

2018

معدل النمو

موجودات متداولة

1,120,331,632

1,099,928,948

%2

مجودات غير متداولة

742,613,570

770,797,520

%4-

1,862,945,202

1,870,726,468

مجموع الموجودات

%0.4-

 بلغ إجمالي التبرعات واإليرادات عام  2018ما قيمته  1,580,906,387ريال وبمعدل نمو عن عام 2017
بلغ %30

بيــــان

المبلغ بالريال
2017

2018

معدل النمو

التبرعات

1,526,941,054

1,169,191,089

31%

إيرادات العقارات والهبات

36,671,277

42,400,384

-14%

إيرادات أخرى

17,294,056

7,772,950

122%

1,580,906,387

1,219,364,423

%30

مجموع التبرعات واإليرادات

ً
طبقا لنوع التحصيل عن عام  2018مقارنة بعام 2017
 التبرعات واإليرادات
نوع التحصيل

المبلغ بالريال
2018

2017

معدل النمو

رسائل نصية

9,616,251

18,376,165

%48-

تحويل بنكي

617,216,055

412,188,520

50%

انترنت

134,307,829

76,052,887

77%

نقدي

323,383,602

267,634,971

21%

شيكات

281,456,517

305,250,385

-8%

بطاقة ائتمانية

214,926,133

139,861,495

54%

1,580,906,387

1,219,364,423

%30

اإلجمالي

5

 بلغ إجمالي المصروفات عام  2018ما قيمته 1,489,673,877ريال وبمعدل ارتفاع عن عام  2017بلغ %63
بيــــان

المبلغ بالريال
2018

معدل النمو

2017

مصروفات األنشطة والمشاريع

1,292,488,311

727,755,556

78%

مصروفات العقارات والهبات

8,959,329

8,990,636

-0.35%

المصروفات اإلدارية

57,925,923

44,368,542

31%

المصروفات التشغيلية

88,021,660

73,515,105

20%

مصروفات أخرى

35,126,879

53,296,121

-34%

اهالك ممتلكات وأالت ومعدات

7,151,775

6,476,393

10%

1,489,673,877

914,402,353

63%

مجموع المصروفات

ً
طبقا للقطاعات
 مصروفات األنشطة والمشاريع التشغيلية موزعة
المجاالت
الرئيسية

القطاعات

2018
المبلغ

2017
عدد الدول

المبلغ

عدد الدول

القطاعات التنموية

التعليم والثقافة

61,803,555

42

119,879,717

41

التمكين االقتصادي

22,058,746

32

19,766,421

30

الصحة والتغذية

51,095,257

32

15,871,743

27

المياه واإلصحاح

85,009,453

33

49,800,225

30

الرعاية االجتماعية

472,541,099

42

275,614,742

39

األمن الغذائي

70,290,245

42

36,788,614

37

اإلسكان والبنية التحتية

251,262,459

40

85,030,872

29

2,642,648

3

السلم والوئام االجتماعي
إجمالي القطاعات التنموية

605,394,982

1,014,060,814

القطاعات اإلنسانية

المأوى والمواد غير الغذائية

54,119,668

5

16,292,681

5

الغذاء والتغذية

67,187,114

18

38,961,727

23

المياه والنهوض بالنظافة

15,279,380

12

6,642,862

11

الصحة أثناء الطوارئ

41,557,204

12

32,953,446

18

التعليم أثناء الطوارئ

26,323,523

12

16,323,523

19

سبل العيش أثناء الطوارئ

73,960,608

25

11,186,335

3

إجمالي القطاعات اإلنسانية
اإلجمالي العام

278,427,497

122,360,574

1,292,488,311

727,755,556

6

