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  المحترمیندارة اإلأعضاء مجلس / السادة 

  جمعیة الشفافیة الكویتیة
  دولة الكویت

  
  تقریر البیانات المالیة 

ة" جمعیة الشفافیة الكویتیةلقد دققت البیانات المالیة المرفقـة ل ي تتضمن  "الجمعی اليوالت ز الم ان المرك ي  بی ا ف ان ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كم  يوبی
  .وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات األخرى  آنذاكللسنة المنتھیة التدفقات النقدیة اإلیرادات والمصروفات و

  
  مسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة

وتقوم اإلدارة بتحدید نظام . إن إعداد وعرض البیانات المالیة بصورة عادلة وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة مـن مسؤولیة اإلدارة
   .داخلي یتعلق بإعداد البیانات المالیة بصورة عادلة بحیث ال تتضمن أخطاء مادیة سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ رقابة 

  
  مراقب الحسابات مسؤولیة
لقد قمت بالتدقیق وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة التي تتطلب . لیتي ھـي إبداء الرأي حول البیانات المالیة بناءا على التدقیق الذي قمت بھ وإن مسئو

  . االلتزام بأخالق المھنة وتخطیط وتنفیذ إجراءات التدقیق للحصول على تأكیدات معقولة بأن البیانات المالیة ال تتضمن أخطاء مادیة 
  

یتم اختیار اإلجراءات استنادا إلى تقدیر . تشتمل إجراءات التدقیق الحصول على األدلة المؤیدة للمبالغ واإلیضاحات الواردة في البیانات المالیة 
أ  ال أو الخط ت ناتجة عن االحتی ة سواء كان ات المالی ي البیان ة ف اء المادی اطر األخط یم مخ ى تقی ی. مدقق الحسابات ، وتشتمل عل ك ولتقی م تل

ة بغرض تصمیم إجراءات  ة بصورة عادل ات المالی داد وعرض البیان داخلي إلع ة ال المخاطر، یأخذ مدقق الحسابات في االعتبار نظام الرقاب
داخلي  ة ال ام الرقاب ة نظ ول فعالی رأي ح داء ال رض إب یس لغ روف ول ة للظ دقیق المالئم ات . الت ة السیاس دى مالءم یم م دقیق تقی من الت ویتض

  . ة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقییم شامل لعرض البیانات المالیة المحاسبی
  

  .باعتقادي أن األدلة المؤیدة التي تم الحصول علیھا كافیة ومالئمة لتوفر أساسا یمكنني من إبداء رأیي حول البیانات المالیة
 

  الرأي
ة  -برأیي ، إن البیانات المالیة تظھر بصورة عادلة  واحي المادی ع الن ي  -من جمی ا ف ة كم فافیة الكویتی ة الش الي لجمعی ز الم دیسمبر  ٣١المرك

   .علیھا للنشاطات غیر التجاریةوأداؤھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة آنذاك وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف  ٢٠١٣
 
 
 
 
 

    



 

 
  

- ٢ -  
 
  

  تقریر المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
ة، وأن الجرد أجري  ابات منتظم ة تمسك حس ي ، وأن الجمعی برأیي كذلك، أنني قد حصلت على المعلومات التي رأیتھا ضروریة ألداء مھمت

ي  ة ف ـة المنتھی ع خالل السنـ م تق دي ل وفرت ل ي ت ام  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١وفقا لألصول المرعیة ، وأنھ في حدود المعلومات الت ات ألحك مخالف
  .في شأن األندیة وجمعیات النفع العام ، على وجھ یؤثر مادیا في المركز المالي للجمعیة أو نتائج أعمالھا ١٩٦٢لسنة  ٢٤القانون رقم 

  
  
  
  
  
  

  شعیب عبد هللا شعیـب. د   
  ٣٣مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم   

  دولـة الكویــت
  ٢٠١٤ فبرایر ١٠

RSM البزیع وشركاھم 
  

    
  -مدققون فخریون  -



 

٣  

 جمعیة الشفافیة الكویتیة
  بیان المركز المالي

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في 
  )جمیع المبالغ بالدینار الكویتي(

  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣    إیضاح  الموجودات

            :موجودات متداولة 
  102,808    60,980      نقد في الصندوق ولدى البنوك   
  13,391    13,910    ٣  أرصدة مدینة أخرى   

  ١١٦,١٩٩    ٧٤,٨٩٠      مجموع الموجودات المتداولة      
            

  15,368    ١٤,٥٢٠    ٤  موجودات ثابتة 
      ٨٩,٤١٠    131,567  

            المطلوبات وأموال الجمعیة
            

            :مطلوبات متداولة 
  10,886    10,381      أرصدة دائنة أخرى   

  10,886    10,381      مجموع المطلوبات المتداولة 
            
  4,298    5,228    ٥  مخصص مكافأة نھایة الخدمة   
            

            :أموال الجمعیة 
  118,300    ١١٦,٣٨٣      الرصید في بدایة السنة 

  (1,917)    )٤٢,٥٨٢(      نقص االیرادات عن المصروفات للسنة 
  ١١٦,٣٨٣    ٧٣,٨٠١      مجموع أموال الجمعیة       

      ١٣١,٥٦٧    ٨٩,٤١٠  
  
  

  جزءا من البیانات المالیة) ٨(إلى ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من 
  
  
  
 

  
 

  رئیس مجلس اإلدارة
  يصالح محمد الغزال

  



 

٤  

  جمعیة الشفافیة الكویتیة
  بیان االیرادات والمصروفات 

   ٢٠١٣دیسمبر  ٣١ للسنة المنتھیة في
  )المبالغ بالدینار الكویتيجمیع (

 
 
  

 
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  إیضاح

          : یرادات اإل
  160,845    ١٠٦,٧٤٦  6  تبرعات   
 ٤,٦٥٥   ١,٠٢٠    رسوم انتساب واشتراكات األعضاء   
  841    -    إیرادات فوائد   

  -      ٣,٥١٧    إیرادات أخرى
  166,341    111,283    مجموع اإلیرادات

          
          :المصروفات 

  (164,538)   148,268)(  ٧  مصروفات عمومیة وإداریة    
  (3,720)    )٥,٥٩٧(  ٤  استھالك   

  (168,258)    )153,865(    مجموع المصروفات
  (1,917)    )٤٢,٥٨٢(    نقص االیرادات عن المصروفات للسنة    

  
  
  

  جزءا من البیانات المالیة) ٨(إلى ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من 
 
 
 



 

٥  

 جمعیة الشفافیة الكویتیة
  بیان التدفقات النقدیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١ للسنة المنتھیة في
 )جمیع المبالغ بالدینار الكویتي(
 

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
          :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
  (1,917)    )٤٢,٥٨٢(    نقص االیرادات عن المصروفات للسنة 

            :تسویات 
  (841)        یرادات فوائدإ   
  3,720    ٥,٥٩٧     استھالك   
  -    ١٤٢    خسائر بیع موجودات ثابتة   
  1,130    ٢,٠٦٣    مخصص مكافأة نھایة الخدمة   

    )٣٤,٧٨٠(    2,092  
          :التغیر فى الموجودات و المطلوبات التشغیلیة 

  2,947    )٥١٩(    أرصدة مدینة أخرى
  ٥,٤٠٨    )٥٠٥(    دائنة أخرىأرصدة 

  ١٠,٤٤٧    )٣٥,٨٠٤(    العملیات التشغیلیة الناتج من) المستخدم في(النقد 
  (606)    )١,١٣٣(    مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة

  ٩,٨٤١    )٣٦,٩٣٧(    األنشطة التشغیلیة الناتج من )المستخدم في( صافي النقد
          

          : التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
  841    -    محصلة إیرادات فوائد

  -    414    المحصل من بیع موجودات ثابتة 
 (13,037)    )٥,٣٠٥(    المدفوع لشراء موجودات ثابتة

 (12,196)   )٤,٨٩١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
 (2,355)   )٤١,٨٢٨(    صافي النقص في نقد في الصندوق ولدى البنوك

  105,163    102,808    نقد في الصندوق ولدى البنوك في بدایة السنة 
  102,808    60,980    نقد في الصندوق ولدى البنوك في نھایة السنة 

  
  

جزءا من البیانات المالیة) ٨(إلى ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من 



 جمعیة الشفافیة الكویتیة
 إیضاحات حول البیانات المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١
 )جمیع المبالغ بالدینار الكویتي(

 

٦  

  
  تأسیس ونشاط الجمعیة    -  ١

ل  ٢٠٠٦لسنة  ٢٩وفقا للقرار الوزاري رقم  الشفافیة الكویتیةجمعیة  تم إشھار اریخ الصادر من وزارة الشؤون االجتماعیة والعم  ١٣بت
  . ٢٠٠٦مارس  ٢٦الصادر بتاریخ  ٢٠٠٦لسنة  ٧٦١رقم بالعدد والمنشور بالجریدة الرسمیة  ٢٠٠٦مارس 

  
  : تتلخص أغراض الجمعیة فیما یلي 

ر  دولة المساھمة في تحسین صورة .١ راز المظھ ى إب ل عل الكویت محلیا ودولیا في مجال اإلصالح ومناھضة الفساد من خالل العم
  . دولة الكویتالحضاري والصورة المشرقة ل

  .نشر القیم الفاضلة في المجتمع والتي تدعو إلى اإلصالح وتناھض الفساد في جمیع المجاالت  .٢
اد وسوء  .٣ ع أشكال الفس ن جمی ال م ع خ اد مجتم ى إیج ة إل یم الداعی ادئ والق ال اإلصالح ، ونشر المب ي مج ع ف ة المجتم تنمیة ثقاف

  .استعمال السلطة 
  .العمل على تعزیز مبدأ الشفافیة والسعي إلى تفعیل كافة القوانین والقرارات الداعمة لھا لدى كافة القطاعات الحكومیة واألھلیة  .٤
  .معالجة نواحي القصور التشریعي والالئحي في مجال اإلصالح ومناھضة الفساد واستغالل السلطة للمنفعة الشخصیة  اقتراح .٥
  .البحث في أسباب الفساد واقتراح وسائل عالجھا وتالفیھا وإیصالھا إلى الجھات المختصة  .٦
  .ألنشطة االجتماعیة لألعضاء من خالل إقامة اجتماعیة بین أعضاء الجمعیة ، اإلتقویة العالقات والروابط  .٧
   

  ).ینموظف 9 – ٢٠١٢( ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في  ینموظف 10بلغ عدد موظفي الجمعیة 
  

  . دولة الكویت - ٧٢٦٥٧، الیرموك  ٦٥٥صندوق برید رقم : إن العنوان البریدي المسجل للجمعیة ھو 
  

إن الجمعیة العامة لألعضاء  . ٢٠١٤ فبرایر ١٠بتاریخ الجمعیة مجلس إدارة  رئیس تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة من قبل
  .لدیھا صالحیة تعدیل البیانات المالیة بعد إصدارھا 

  
  السیاسات المحاسبیة  -  ٢ 

ات للجمعیة إعداد البیانات المالیة  تم ا لمتطلب ة ووفق بة الدولی اییر المحاس س مع ادرة عن مجل ة الص اریر المالی ة للتق اییر الدولی وفقا للمع
  : ذات الصلة ، وتتلخص السیاسات المحاسبیة الھامة فیما یلي  ١٩٩٠لعام  ١٨القرار الوزاري رقم 

 
  : أسس اإلعداد  - أ

تستند التكلفة التاریخیة عموما على القیمة  .التاریخیة التكلفة مبدأ أساس على إعدادھا ویتم الكویتي بالدینار المالیة البیانات عرض یتم
اإللتزام في لسداد أو المدفوع  المستلم عن بیع األصل المبلغإن القیمة العادلة ھي . العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل السلع والخدمات 

  .س في تاریخ القیاكما السوق أطراف معاملة عادیة بین 
  
 بعض تطبیق عن الناتجة التغیرات باستثناء السابقة السنة في المطبقة لتلك مماثلة قبل الجمعیة من المطبقة المحاسبیة السیاسات إن

  :٢٠١٣ ینایر 1 في للمعـاییر الدولیة للتقاریر المالیة كمـا التالیة التعدیالت
  

  اآلخرعرض بنود الدخل الشامل : ) ١(معیار المحاسبة الدولي رقم 
  :فئتین إلى یتطلب ان یتم تصنیف بنود الدخل الشامل اآلخر ) ١(إن التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم 

  .بنود لن یتم تصنیفھا الحقا إلى بیان األرباح أو الخسائر –  أ 
  .بعض الشروط عند تحقق یتم تصنیفھا إلى بیان األرباح أو الخسائرقد بنود  –ب 

  . ٢٠١٢یولیو  ١على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  یسري ھذا التعدیل
  

  مقایلة الموجودات المالیة مع المطلوبات المالیة واإلفصاحات المتعلقة بھا: ) ٧(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
بحقوق التقایل المعلومات المتعلقة اإلفصاح عن  الجمعیةیتطلب من ) ٧(إن التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  . مشابھة أخرى إتفاقیة أي والترتیبات المتعلقة بھا لألدوات المالیة التي تمت تحت إتفاقیة ملزمة للطرفین أو 
  . ٢٠١٣ینایر  ١یسري ھذا التعدیل على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

  
  "قیاس القیمة العادلة" ):١٣(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  : على المعیار ھذا یشتمل 
 .تعریف القیمة العادلة  )  أ

 .في معیار واحد لقیاس القیمة العادلة وضع إطار مستقل ) ب
  .عن قیاسات القیمة العادلة متطلبات اإلفصاح ) جـ
  
  
  



 جمعیة الشفافیة الكویتیة
 إیضاحات حول البیانات المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١
 )جمیع المبالغ بالدینار الكویتي(

 

٧  

. عندما تتطلب أو تسمح المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة األخرى بقیاس القیمة العادلة ١٣یطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ال یقدم المعیار أیة متطلبات جدیدة لقیاس الموجودات والمطلوبات بالقیمة العادلة أو یغیر ما تم قیاسھ بالقیمة العادلة في المعاییر 

  . لیة للتقاریر المالیة أو یبین كیفیة عرض التغیرات في القیمة العادلة الدو
  . ٢٠١٣ینایر  ١تسري المتطلبات الجدیدة على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

  
  .لم یكن لتطبیق ھذه التعدیالت والمعاییر تأثیر جوھري على البیانات المالیة للجمعیة

  
 في واالفتراضات والتقدیرات اآلراء بعض إجراء اإلدارة من یتطلب المالیة للتقاریر الدولیة للمعاییر فقاو المالیة البیانات إعداد إن

 إیضاح رقم في الھامة المحاسبیة واالفتراضات والتقدیرات اآلراء عن اإلفصاح تم لقد . للجمعیة المحاسبیة السیاسات تطبیق عملیة
  .)ح( ٢
  

  وغیر جاریة التأثیرالمعاییر والتفسیرات الصادرة 
، ولم یتم تطبیقھا من وھي غیر جاریة التأثیر إن المعاییر والتفسیرات التالیة قد تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة

  :الجمعیةقبل 
  

 "ألدوات المالیةا" ):٩(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
وتم تأجیل  ٢٠١٥ینایر  ١أو بعد  تبدأ فيیكون جاري التأثیر على الفترات السنویة التي ، والذي كان من المقرر أن المعیار إن ھذا

ف جمیع یتصنیتم ینص المعیار على أن .  یوضح ھذا المعیار كیفیة تصنیف وقیاس المنشأة لموجوداتھا المالیة، العمل بھ
المالیة وعلي خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة  الموجودات المالیة ككل بناء على نموذج عمل المنشأة في إدارة الموجودات

ط طریقة یوتبس بتطویرھذه المتطلبات  تقوم. تقاس الموجودات المالیة إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة . للموجودات المالیة 
المتطلبات طریقة ثابتة لتصنیف  تطبق تلك.  ٣٩تصنیف وقیاس الموجودات المالیة مقارنة بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 

لكل منھا  یوجد التيو ٣٩الموجودات المالیة لتحل محل العدید من فئات الموجودات المالیة الواردة في معیار المحاسبة الدولي رقم 
رق كما ینتج عن تلك المتطلبات طریقة موحدة لتحدید اإلنخفاض في القیمة لتحل محل العدید من ط. معیار تصنیف خاص بھا 

  . الناتجة عن تصنیفات الفئات المختلفة  ٣٩تحدید اإلنخفاض في القیمة الواردة في معیار المحاسبة الدولي رقم 
  

 .للجمعیة على البیانات المالیة مادى تأثیر لھذا المعیارال یتوقع أن یكون 
 

 :المالیة األدوات -ب         
 .طرفا في األحكام التعاقدیة لتلك األدوات  الجمعیةیتم إدراج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة عندما تكون 

  
  . في الصندوق و لدى البنوكتتضمن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي النقد 

  
   .التعاقدیة االتفاقیات لمضمون طبقا ملكیة حقوق أو كمطلوبات المالیة األدوات تصنیف یتم
  

  :ثابتةالموجودات ال  -جـ   
سعر الشراء وأي تكالیف مباشرة مرتبطة بإیصال تلك الموجودات إلى موقع التشغیل  موجودات الثابتةللتتضمن التكلفة المبدئیة 
 والفحصوالصیانة اإلصالحات ، مثل الموجودات الثابتة یتم عادة إدراج المصاریف المتكبدة بعد تشغیل . وجعلھا جاھزة للتشغیل

في الحاالت التي یظھر فیھا بوضوح أن المصاریف . في الفترة التي یتم تكبد ھذه المصاریف فیھا المصروفاتإلیرادات وافي بیان 
إلى حد أعلى من الموجودات الثابتة قد أدت إلى زیادة في المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المتوقع الحصول علیھا من إستخدام إحدى 

ً، فإنھ یتم رسملة ھذه المصاریف كتكلفة إضافیة على    .الموجودات الثابتةمعیار األداء المحدد أساسا
  

عند بیـع أو إنھاء خدمة الموجودات، یتم . تظھر الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القیمة
اإلیرادات إستبعاد تكلفتھا واستھالكھا المتراكم من الحسابات ویدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعادھا في بیان 

    .والمصروفات
  :ستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة لبنود الموجودات الثابتة كما یليیتم إحتساب اال

 
  سنوات  

  ٥  ودیكوراتأثاث 
  ٣  أجھزة وأدوات

  ٥  سیارات
  

مع نمط المنافع اإلقتصادیة تتفقان یتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطریقة االستھالك دوریا للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك 
  .الموجودات الثابتةالمتوقعة من بنود 
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  :انخفاض قیمة الموجودات  -د 

إنخفاض  فیما إذا كان ھناك دلیل علىلتحدید بمراجعة القیم الدفتریة للموجودات الملموسة  الجمعیة، تقوم المالیة  الفترةفي نھایة 
تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر یتم إذا كان یوجد دلیـل على اإلنخفاض، . في قیمة تلك الموجودات

تقدیر  جمعیة السترداد ألصل منفرد، یجب على الإذا لم یكن من الممكن تقدیر القیمة القابلة ل. ) ن وجدتإ(اإلنخفاض في القیمة، 
   .تي ینتمي إلیھا األصلالقیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید النقد ال

  
یتم تقدیر القیمة المستخدمة . إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى

یعكس جب أن ی. لألصل من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مقابل القیمة الحالیة لھا بتطبیق سعر الخصم المناسب
  .سعر الخصم تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل

  
أقل من القیمة الدفتریة لألصل، فإنھ یجب تخفیض القیمة ) أو وحدة تولید النقد(إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل 

في بیان مباشرة یجب اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القیمة . لقیمة القابلة لالستردادإلى ا) أو وحدة تولید النقد(الدفتریة لألصل 
، إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه الحالة یجب معالجة خسارة إنخفاض قیمة  المصروفاتإلیرادات وا

  .األصل كإنخفاض إعادة تقییم
  

إلى القیمة التقدیریة المعدلة ) أو وحدة تولید النقد(عند عكس خسارة اإلنخفاض في القیمة الحقا، تزداد القیمة الدفتریة لألصل 
یجب أن ال یزید المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القیمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سیحدد لو أنھ . القابلة لالسترداد

یجب اإلعتراف بعكس . خالل السنوات السابقة) أو وحدة تولید النقد(ة خسارة من إنخفاض قیمة األصل لم یتم اإلعتراف بأی
إال إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل معاد تقییمھا وفي ھذه  المصروفاتإلیرادات وافي بیان مباشرة خسارة اإلنخفاض في القیمة 

  .زیادة في إعادة التقییمالحالة یجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القیمة ك
  

 :مكافأة نھایة الخدمةمخصص   - ھـ  
 ھذا إن  .الموظفین وعقود األھلي القطاع في الكویتي العمل لقانون طبقا للموظفین الخدمة نھایة لمكافأة مخصص إحتساب یتم

 القیمة یقارب والذي ، الفترة المالیةنھایة  في خدماتھ إنھاء تم لو فیما موظف، لكـل المستحق المبلغ یمثل الممول غیر اإللتزام
  .النھائي  اإللتزام لھذا الحالیة

  
  :تحقق اإلیراد    - و        

 سوف االقتصادیة المستقبلیة المنافع أن المرجح من وأنھ ، بھا موثوق بصورة قیاسھا الممكن من یكون عندما اإلیرادات تحقق یتم
 ال اإلیرادات مبالغ إن . أدناه مذكور ھو الجمعیة كما عملیات من لكل منھا التأكد تم قد الخصائص بعض وأن ، الجمعیة إلي تتدفق
  .بالحصول علي اإلیراد  المرتبطة االلتزامات جمیع حل یتم أن إلى بھا موثوق تعتبر

  
  .یتم تحقیق جمیع اإلیرادات وفقا لمبدأ االستحقاق -
 .باستخدام أسلوب الفائدة الفعلیةتحتسب إیرادات الفوائد علي أساس نسبي زمني وذلك  -
 

  :األحداث المحتملة   -  ز        
ً  إقتصادیـة خسائر تحقیق احتمال یكن لم ما عنھا اإلفصاح یتم المالیة بل البیانات ضمن المحتملة المطلوبات إدراج یتم ال   .مستبعدا
  
ً  إقتصادیة منافع تحقیق یكون عندما عنھا اإلفصاح یتم المالیة بل البیانات ضمن المحتملة الموجودات إدراج یتم ال  . مرجحا
 

  :المحاسبیة الھامة  واالفتراضات اآلراء والتقدیرات  - ح
إن إعداد البیانات المالیة وفقا للمعاییر الدولیة . تقوم ببعض اآلراء والتقدیرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلیة الجمعیةإن 

للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقیام بتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 
قد . مطلوبات المحتملة بتاریخ البیانات المالیة والمبالغ المدرجة لإلیرادات والمصاریف خالل السنةواإلفصاح عن الموجودات وال

  .تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات 
     

  :اآلراء
ات تطبیق عملیة خالل من ة السیاس ة والمبین بیة للجمعی ي المحاس اح ف داء اإلدارة قامت ، 2 إیض ة بإب ي اآلراء التالی ا الت ر لھ  أث

  : المالیة البیانات ضمن المدرجة المبالغ على جوھري
  

  :تحقق االیراد   ) أ
ة  ادیة محتمل افع إقتص اك من ون ھن ةیتم تحقق اإلیرادات عندما یك اللجمعی وق بھ رادات بصورة موث اس اإلی ن قی إن . ، ویمك

  . یتطلب آراء ھامة ١٨تحدید خصائص تحقق اإلیرادات كما ھو مذكور في معیار المحاسبة الدولي رقم 
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٩  

  
  أرصدة مدینة أخرى  -  ٣

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
 ٥,٢٥٠   ١١,٤٠٠    دفعات مقدمة للموردین 

  -    ١,٨٠٠    تأمینات مستردة
  ٦,٨٠٠    -    مصاریف مدفوعة مقدما

  ٥٠٠    ٧١٠    موظفون مدینون
  841    -    إیرادات فوائد مستحقة

    ١٣,٩١٠    13,391  
  

  .٢٠١٣ دیسمبر 31 في كما الدفتریة قیمتھا تقارب األخرى المدینة لألرصدة العادلة القیمة إن
 
 تاریخ في االئتمان لخطر للتعرض األقصى الحد إن .اقیمتھ في دائم انخفاض یوجد موجودات أي األخرى المدینة األرصدة تتضمن ال

 .كضمان رھن بأي الجمعیة تحتفظ ال .أعاله إلیھا المشار األرصدة المدینة األخرى فئات من فئة لكل العادلة القیمة ھوالتقریر 
  

  موجودات ثابتة  -  ٤  
 أثاث  

  ودیكورات
  جھزةأ  

  وأدوات 
  

  سیارات
    

  المجموع
                :التكلفة 

  26,444    -    12,639    13,805  ٢٠١١دیسمبر  ٣١في 
  ١٣,٠٣٧    ٦,٦٠٠    ٦,١٣٣   ٣٠٤  إضافات

  ٣٩,٤٨١    ٦,٦٠٠    ١٨,٧٧٢    ١٤,١٠٩  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في 
  ٥,٣٠٥    -    ١,٣٠٦   ٣,٩٩٩  إضافات

  )٦,٨٨٩(    -    )٢,١٩٠(   )٤,٦٩٩(  استبعادات
  ٣٧,٨٩٧    ٦,٦٠٠    ١٧,٨٨٨    ١٣,٤٠٩  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في 
                

                :اإلستھالك المتراكم 
  20,393    -    8,957    11,436  ٢٠١١دیسمبر  ٣١في 

  ٣,٧٢٠    -    ٢,٦٩٦    ١,٠٢٤  المحمل على السنة
  ٢٤,١١٣    -    ١١,٦٥٣    ١٢,٤٦٠  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في 

  ٥,٥٩٧    ١,٣٢٠    ٣,٤٩٤    ٧٨٣  المحمل على السنة
  )٦,٣٣٣(    -    )١,٦٣٩(    )٤,٦٩٤(  المتعلق باالستبعادات 

  ٢٣,٣٧٧    ١,٣٢٠    ١٣,٥٠٨    ٨,٥٤٩  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في 
                

                :صافي القیمة الدفتریة
  ١٤,٥٢٠    ٥,٢٨٠    ٤,٣٨٠    ٤,٨٦٠  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في   
  ١٥,٣٦٨    ٦,٦٠٠    ٧,١١٩    ١,٦٤٩  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في   

  
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  -  ٥  

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ٣,٧٧٤    ٤,٢٩٨    الرصید في بدایة السنة 

  ١,١٣٠    ٢,٠٦٣    )7إیضاح (المحمل خالل السنة 
  )٦٠٦(    )١,١٣٣(    المدفوع خالل السنة 

  ٤,٢٩٨    5,228    الرصید في نھایة السنة 
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  تبرعات  -  ٦

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ٩٥,٠٠٠    -    الدیوان األمیري

  ٥٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠    وزارة الشؤون اإلجتماعیة والعمل
  -    ٦,٧٤٦    مركز الفزعة

  ١٠,٠٠٠    -    شركة زین لإلتصاالت
  ٥,٠٠٠    -    الحرس الوطني الكویتي

  ٨٤٥    -    أخرى
    ١٠٦,٧٤٦    160,845  

 
 مصروفات عمومیة واداریة  -  ٧

    ٢٠١٢    ٢٠١٣  
          :تكالیف موظفین
  ٢٩,٤٤١    ٣١,٠٣٧    رواتب وأجور

  ٢,٩٠٦   ٣,٤٠٨    إجازات موظفین
  ١,١٣٠    ٢,٠٦٣    )٥إیضاح (مكافأة نھایة الخدمة 

  ٥,٥١٥    ٣,٣٠٣    مكافأت
    ٣٨,٩٩٢    ٣٩,٨١١  

  ٣١,٤٦٢    ٢٠,٧٩١    مصاریف المفوضیة األھلیة لشفافیة اإلنتخابات 
  ٢٢,٨٧٢    ١٨,١٧٧    مصاریف منتدى الكویت للشفافیة

  ٢٠,٨٣٧    ٢٩,٠٠٩    جائزة الكویت للشفافیة واإلصالحمصاریف 
  ١٩,٦٠٠    ٢٠,٧٠٠    إیجارات

  ٩,٣٠٠    ٤,٦٩٠    مطبوعات
  ٢,٠٠٦    ٦٧٢    مصاریف قرطاسیة

  ٤,٢٧٥    ٤,٢٢٢    مصاریف سفر
  ٤,١٧٠    ١,١٣١    مصاریف إعالن
  ٢,١٤١    ١,٣٣٩    مصاریف صیانة
  ١,٧٠٠    ١,٢٨٧    مصاریف ضیافة
  ٩٨١    -    مصاریف ترجمة

  ٦,٢٠٢    ٦,٤٣٩    أخرى
    ١٦٤,٥٣٨    ١٤٨,٢٦٨  

  
  إدارة المخاطر المالیة  -  ٨  

 تتعرض فإنھا لذلك ونتیجة في الصندوق و لدى البنوك  نقد مثل األولیة المالیة األدوات بعض االعتیادي نشاطھا ضمن الجمعیة تستخدم
 .لھا تتعرض التي المخاطر ھذه إلدارة المالیة األدوات مشتقات حالیاالجمعیة  تستخدم ال. أدناه  إلیھا المشار للمخاطر

  
  :مخاطر االئتمان

 إن . اآلخر للطرف مالیة خسارة مسببا بالتزاماتھ الوفاء على المالیة األداة أطراف أحـد قدرة عدم احتمال خطر ھـــو االئتمان خطر إن
 لدى مودع للجمعیة نقد لدى البنوكال إن  .نقد لدى البنوكال في أساسا تتمثل االئتمان لمخاطرالجمعیة  تعرض قد التي المالیة الموجودات

    .جیدة ائتمانیة سمعة ذات مالیة مؤسسات
  
  .د لدى البنوكللنق االسمیة القیمة ھو المقابل الطرف سداد عدم عن الناتج االئتمان لمخاطرالجمعیة  لتعرض األعلى الحد إن
  

  :مخاطر السیولة
ـة التزاماتھا لسداد الالزمة األموال توفیر علىالجمعیة  مقدرة عـدم عن السیولة مخاطر تنتج األدوات المتعلق ة ب ذه وإلدارة  .المالی  ھ

 . دوري بشكل لعمالئھا المالیة المقدرة بتقییمالجمعیة  تقوم المخاطر
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١١  

  
  :المالیة بالمطلوبات الخاص االستحقاق جدول

  
٢٠١٣  

 
 3 إلى1

  شھور
 6 إلى ٣

   شھر
 

 المجموع
  10,381       أرصدة دائنة أخرى

  
          ٢٠١٢  

 
 3 إلى1

  شھور
 6 إلى ٣

   شھر
 

 المجموع
 10,886  6,555  4,331   أرصدة دائنة أخرى

  
  : العادلة لألدوات المالیةالقیمة 

ر  ة غی ة بحت ة تجاری ي عملی ة ف یتم تعریف القیمة العادلة على أنھا المبلغ الذي یمكن مقابلھ تبادل أداة مالیة بین أطراف مطلعة وراغب
  .الدفتریةدیسمبر، إن القیمة العادلة لألدوات المالیة تقارب قیمتھا  ٣١كما في . تلك المتعلقة بالبیع الجبري أو التصفیة

  
  


