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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
 إدارة جمعية درب األردن )جمعية خيرية غير هادفة للربح(   السادة مجلسإلى  

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 
 
 

 الـــرأي 
 

الموجودات والمطلوبات لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لجمعية درب األردن )جمعية خيرية غير هادفة للربح( والتي تتكون من قائمة  
في   األول    31كما  في    2020كانون  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وقائمة  والمصروفات  اإليرادات  األول    31وقائمة    2020كانون 

 وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
 

كانون   31افة النواحي الجوهرية، موجودات ومطلوبات جمعية درب األردن كما في  في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من ك
وايراداتها ومصروفاتها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لنظام الجمعية والسياسات المحاسبية الواردة في   2020األول  

 (.2-2إيضاح )
 

 أساس الرأي 
 

المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات  لهذه  للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا  الدولية  للمعايير  بتدقيقنا وفقًا  عن   لقد قمنا 
القانونيين  للمحاسبين  المهني  السلوك  لقواعد  وفقًا  الجمعية  الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن  المالية  القوائم  ك  )بما في ذل  تدقيق 

ى معايير االستقاللية الدولية( الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخر 
المهني  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  ومتطلبات  المهني  السلوك  بمتطلبات  التزمنا  وقد  األردن،  في  المالية  القوائم  لتدقيق  المالئمة 

 اسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية و مالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي.للمح
 

  - فقرات تأكيدية 
 

 السياسات المحاسبية 
( إيضاح  الى  االنتباه  المالية،  2-2نلفت  القوائم  يظهر  ( حول  والسياسات  والذي  المالية  األسس  القوائم  اعداد  تم  المستخدمة.  المحاسبية 

يعدل رأينا حول القوائم   ال   . ان هذا االمروألغراض تقديمها للجهات الضريبية والمتبرعين وأمور أخرى للجمعية ألغراض إدارة الجمعية  
 المالية. 

 
 عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ االستمرارية  

إيضاح  إلى  االنتباه  حو 14)  نلفت  في  (  كما  المتداولة  الجمعية  مطلوبات  تجاوزت  المرفقة،  المالية  القوائم  األول    31ل   2020كانون 
 .2020كانون األول    31دينار كما في    130ر 772دينار، كما بلغ رصيد العجز المتراكم مبلغ   135ر422 موجوداتها المتداولة بمبلغ

التمويل الخاصة بها. إن هذه الظروف تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة الجمعية  ستقوم الجمعية بإعداد خطة لبرامجها المستقبلية وموازنة  
ريخ على االستمرار كمنشأة مستمرة. إن قدرة الجمعية على االستمرار كمنشأة مستمرة تعتمد على توفر التمويل الالزم للوفاء بالتزاماتها بتا

 إن هذا األمر ال يعدل رأينا حول القوائم المالية. استحقاقها. 

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية  -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
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 مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية  
 

-2إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لنظام الجمعية والسياسات المحاسبية الواردة في إيضاح )
ئم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن (، باإلضافة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوا 2

 غلط.
 

ذلددك  كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الجمعية على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدددأ االسددتمرارية بمددا فددي  
ماليددة، إال إذا كددان فددي نيددة اإلدارة تصددةية الجمعيددة أو إيقدداف عملياتهددا أو عدددم  اسددتخدام مبدددأ االسددتمرارية فددي المحاسددبة عنددد إعددداد القددوائم ال

 وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للجمعية. 
 

  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
 

ا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بددأن القددوائم الماليددة ككددل خاليددة مددن األخطدداء الجوهريددة سددواء الناتجددة عددن إحتيددال أو عددن غلددط  إن أهدافن
 وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

 
لدولية سيكشف دائما خطأ  ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقًا لمعايير التدقيق ا

جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون لها  
 تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية. 

 
 : إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما يلي 

 
تدقيق  • اجراءات  وتنفيذ  وتصميم  غلط،  أو  احتيال  عن  الناتجة  سواء   ، المالية  القوائم  في  الجوهرية  االخطاء  مخاطر  وتقييم  تحديد 

المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري  تستجيب لهذه  
ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير 

 صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
 

صول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي الح •
 حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للجمعية. 

 
 امت بها اإلدارة.تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي ق •

 
التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،   •

وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الجمعية على االستمرار. و اذا ما 
وصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا ت

اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك 
 الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الجمعية في اعمالها كمنشأة مستمرة.  فإن األحداث او



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف  إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق  
 مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية 

 
تحتفظ الجمعية بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها، آخذين بعين االعتبار ما  

 ورد في الفقرة التأكيدية أعاله. 
 

 
 إرنست ويونغ / األردن

 
 

 شروق نواف الخطيب 
 1038ترخيص رقم 

 المملكة األردنية الهاشمية   –عمان  
 2021ول  األ كانون   16

 
 



 

   جزءاً من هذه القوائم المالية 16لى رقم إ 1من رقم   مرفقةاإليضاحات ال تعتبر

 ( جمعية خيرية غير هادفة للربح)  -  جمعية درب األردن
   الموجودات والمطلوبات  قائمة

 2020كانون األول    31  كما في
 
 2019  2020 إيضاحات  

 ديندددددار  ديندددددار  الموجــودات
     
     -دات غير متداولة  جو مو 

 -  - 3 موجودات غير ملموسة
 24ر 025  19ر 375 4 ممتلكات ومعدات 

 24ر025  19ر375  
     -موجودات متداولة  
 21ر551  9ر207 5 أرصدة مدينة أخرى 

 80ر293  12ر578 6 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
 101ر844  21ر785  

 125ر869  41ر160  داتموجو مجموع ال
     

     راكم والمطلوباتالعجز المت
     

 (43ر630)  (130ر772) 9 العجز المتراكم
     

     -المطلوبـات  
     -مطلوبات غير متداولة  

 19ر 375  14ر 725 4 لمعدات كات وابالممتلايرادات منحة عينية مؤجلة متعلقة  
     

     -  اولةمطلوبات متد
 89ر436  144ر721 7 أخرى  دائنة ذمم وأرصدة

 56ر038  7ر836 8 إيرادات منح نقدية مؤجلة
 -  - 3 منحة عينية مؤجلة متعلقة بالموجودات غير الملموسة إيرادات 

 4ر 650  4ر 650 4 المعدات لكات و بالممتايرادات منحة عينية مؤجلة متعلقة  
 150ر 124  157ر 207  

 169ر 499  171ر 932  طلوبات  مع المجمو 
 125ر869  41ر160  العجز المتراكم والمطلوباتوع  مجم



 

   هذه القوائم الماليةن م اً زء ج 16لى رقم إ 1من رقم   مرفقةاإليضاحات ال تعتبر

 ( جمعية خيرية غير هادفة للربح)  -  جمعية درب األردن
   يرادات والمصروفاتإلا  قائمة

  2020كانون األول    31  في  للسنة المنتهية
 
 2019  2020 إيضاحات  
 ديندددددار  ديندددددار  

     -ت  اإليرادا
     

 72ر816  12ر947  ت الدرب ادات اشتراكإيرا
 21ر 278  13ر 840  تبرعات 

 10ر 939  - 3 متعلقة بالموجودات غير الملموسةإطفاء إيرادات منحة عينية مؤجلة  
 4ر 650  4ر 650 4 لممتلكات والمعدات ية مؤجلة متعلقة باحة عينإطفاء إيرادات من

 2ر 622  - 11 منح عينية  ات إيراد
 56ر 385  22ر 500  إيرادات رعاية

 95ر 740  28ر 479 12 منحة مشروع السياحة لتعزيز االستدامة االقتصادية في األردن لقة بتعم إيرادات 
 195ر 964  110ر 029  إيرادات منح نقدية

 460ر394  192ر445  
     

     -  المصاريف
     

 (105ر597)  (16ر185)  لتشغيليةكلفة الدرب ا
 (10ر939)  - 3 فاء موجودات غير ملموسة  طإ

 ( 4ر650)  ( 4ر650) 4 ومعدات   تلكات مم  كاستهال
 (2ر622)  - 11 مصاريف منح عينية

 ( 95ر740)  ( 23ر467) 12 ز االستدامة االقتصادية في األردن لتعزي  مصاريف متعلقة بمنحة مشروع السياحة
 (275ر629)  (235ر285) 13 إداريةمصاريف  

 (495ر177)  (279ر587)  
 ( 34ر783)  ( 87ر142) 9 تدايف عن اإليرالمصار زيادة ا  
 
 



 

   هذه القوائم الماليةن م اً زء ج 16لى رقم إ 1من رقم   مرفقةاإليضاحات ال تعتبر

 ( لربحجمعية خيرية غير هادفة ل)  -  ب األردنجمعية در 
   التدفقات النقدية  ئمةاق

  2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 
 
 2019  2020 ات إيضاح 
 ديندددددار  ديندددددار  

     لتشغيليةاألنشطة ا
     
 ( 34ر783)  ( 87ر142)  ات يرادعن اإل  لمصاريفا دةزيا
     

     تعديالت:
 10ر 939  - 3 ت غير الملموسةلموجوداإطفاء ا

 4ر 650  4ر 650 4 استهالك ممتلكات ومعدات 
 ( 45ر479)  ( 48ر202)  ة مؤجلةيدمنح نق ت ادار إي

 ( 10ر939)  - 3 ر الملموسةموجودات غيعلقة بالتمة  إطفاء إيرادات منحة عينية مؤجل
 ( 4ر650)  ( 4ر650) 4 ت والمعدابالممتلكات  عينية مؤجلة متعلقة    ادات منحةر ء إيإطفا

     
     -التغيرات في رأس المال العامل  

 23ر 233  12ر 344  ى أخر  ةأرصدة مدين
 26ر 249  55ر 285  ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 ( 30ر780)  ( 67ر715)  تشغيليةاألنشطة ال  مة فيخدتسالمة  دينقصافي التدفقات ال
     

 ( 30ر780)  ( 67ر715)  في حكمه  مانقد و في ال  النقصصافي  
 111ر 073  80ر 293  داية السنة النقد وما في حكمه في ب

 80ر 293  12ر 578 6 ا في حكمه في نهاية السنة  د ومالنق
 



 ( جمعية خيرية غير هادفة للربح) -دندرب األر  معيةج

   ائم الماليةإيضاحات حول القو

   2020ن األول كانو 31

 

- 1 - 

 عــام (1)
 

صاص وتعديالته ضمن اخت  2008  سنة( ل51بموجب قانون الجمعيات رقم )  2015تموز    22بتاريخ  دن  ر األ  درب ة  عيسجلت جم
 ة.اشميهاألردنية الالمملكة    –العاصمة عمان    في   مقرها الرئيسي يقع  لسياحة واألثار. رة اوزا
 

 .  كةملالمجتمعات المحلية في المالمساهمة في دعم وتطوير  الى    جمعية درب األردن  تهدف
 
 
   المالية  القوائمأسس إعداد   (2-1)
 

 التاريخية.كلفة  وفقًا لمبدأ ال، و الواردة أدناه  تبعةلمحاسبية الما  ياسات والس  جمعيةال لنظام  اً قفو   ةالمالي  القوائمتم إعداد  
 

 .جمعيةالذي يمثل العملة الرئيسية للو   القوائم المالية  لة إظهارني هو عمألرداإن الدينار  
 
 
 المحاسبية  تاالسياسم  أه (2-2)
 

 النقد وما في حكمه
 

   .النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوكعلى  تمل  يش  ن النقد وما في حكمهفإة  قديلغرض قائمة التدفقات الن
 

 إيرادات اشتراكات الدرب
 

 في قائمة اإليرادات والمصروفات حين تحققها.  اشتراكات الدرب إيرادات  ب  االعترافيتم  
 

 يةعار إيرادات  
 

 .قهاتحق  نلمصروفات حيإليرادات وافي قائمة ا  الرعاية بإيرادات    ترافع االيتم  
 

 إيرادات التبرعات
 

 حين تحققها.  ت تبرعات كإيرادا  وفات ر ية المصاريف في قائمة اإليرادات والمصيتم اإلعتراف بإيرادات التبرعات المخصصة لتغط
 

 استالمها.  دقية عن سو اليتم اإلعتراف بإيرادات التبرعات العينية بالقيمة  



 ( بحادفة للرر ه جمعية خيرية غي) - درب األردن جمعية

   اليةم حول القوائم ال تاإيضاح

   2020ول األانون  ك 31

- 2 - 

 
 المنح 

 
االعتر  يتم  اال  ا  بإيرادات اف  ال  وأنه  بشكل معقول من    تأكدلاند  ع لمنح  بها  المتعلقة  بالشروط  التزمت  قد  الجمعية  سيتم تحصيل أن 

 قيمتها.
 

 . ح نذه المبهة  منتظمة على الفترات التي تتحمل فيها الجمعية مصاريف متعلق  طريقةلمقيدة بالمنح ا  بإيراداتيتم االعتراف  
 

غي  االعترافيتم   األخرى  مقيدة  بالمنح  لدالمق  االستخدامر  فيها عملجمة  تصبح  التي  السنة  في  والمصروفات  اإليرادات  قائمة  في  ية 
 .مستحقة

 
ى عل قيمة السوقية وترحل إلى قائمة اإليرادات والمصروفات على أقساط متساوية  لالمنحة باجل  ست  ،عند تلقي الجمعية منح غير نقدية 

 مر اإلنتاجي المتوقع لألصل. علمدار ا
 

   إيرادات مستحقة  –ة  مدينذمم  
 

فددي  كوك  شدد يلها، هددذا ويددتم تكددوين مخصددص للددديون المالمدينة بالصافي بعد تنزيل مخصص لقاء المبالغ المقدددر عدددم تحصدد  الذمم هرتظ
 شطب الديون عند تحققها. م ويتمذمالعدم التمكن من تحصيل   احتماليةير الى  يكون هناك دليل موضوعي يش ها عندماتحصيل

 
 موسة غير المل  الموجودات

 
دات  و دلة في تاريخ الحصول عليها. أما الموجمن خالل االندماج تقيد بالقيمة العام الحصول عليها  لملموسة التي يتر ات غياالموجود
 .الكلفةب  هال طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلي يتم الحصول عليها من خالموسة التغير المل

 
فترة محددة أو لفترة غير محددة.  ويتم اطفاء الموجودات لني  الزم  ة على اساس تقدير عمرها يتم تصنيف الموجودات غير الملموس

. أما الموجودات غير طفاء في قائمة اإليرادات والمصروفات اال  قيدويتم  مر  علسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا اغير الملمو 
سجيل أي تدني في قيمتها في الية ويتم ت المائم  و القفي قيمتها في تاريخ  فيتم مراجعة التدني  مني غير محدد  ز لمرها اع   تي الملموسة ال

 .قائمة اإليرادات والمصروفات 
 

 .في نفس السنة  قائمة اإليرادات والمصروفات   ويتم تسجيلها في   جمعيةاعمال الاتجة عن  الن  ةال يتم رسملة الموجودات غير الملموس
 

ة. كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني وائم الماليالق ريخ  اودات غير الملموسة في تمؤشرات على تدني قيمة الموج  ة أيةعجيتم مرا
 ة.الحقلويتم اجراء أية تعديالت على الفترات التلك الموجودات  

 
ة  ت بطريقحيث يتم اطفاء تلك الموجودا  كل بندل  ني بتقدير العمر الزمالجمعية  وتقوم    الحاسوب وجودات غير الملموسة برامج  الم  تشمل

 : يلي   اوذلك كم  القسط الثابت 
  سنوات       

 
 3 برنامج حاسوب 
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 صاريفتحقق الم

 
 وتتضمن ما يلي: االستحقاقفقا لمبدأ  يتم قيد المصاريف و 

 
 شغيلية.الترب  ة الدكلف -
 .عينية أخرى منح مصاريف   -
 .األردن   ستدامة االقتصادية في العزيز التة  مشروع السياحمصاريف متعلقة بمنحة  -
 .أخرى مصاريف   -
 

 معدات ممتلكات و

 

 مخصص مقابل التدني.  تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي

 

الم استهالك  والمعدتلكاميتم  عندمات  جاهزة  تكو   ات  اإلنتا  لالستخدامن  العمر  مدى  على  الثابت  القسط   باستخدام   لمتوقعا  جي بطريقة 

 النسب السنوية التالية: 

  ٪ 

  

 15 ةسيار

 

 ة الممكن لقيماالدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى    ن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتهالمبلغ الممكال  يق  اعندم

 ائمة الدخل. ها وتسجل قيمة التدني في قاسترداد

 

اإلنتاجي  العمر  مراجعة  االطرو   يتم  أن طسيقة  من  للتأكد  دوري  بشكل  تتتهالك  االستهالك  وفترة  مانريقة  االقتصادية    عسب  المنافع 

 لكات والمعدات. ن الممتالمتوقعة م

 

كما يتتتم بتتطب المبتتالغ الدفتريتتة كبند منفصل ويتم رسملته،  والمعدات ممتلكات ت الاالنفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونيتم احتساب  

المتعلقة بالممتلكات والمعتتدات. يتتتم   المستقبليةة  ديتصااالق  افعرسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المن  ل. يتمبدستألي جزء م

 كمصروف. دخلاألخرى في قائمة ال  اثبات جميع النفقات 

 

 ألجنبية ت االالعم

 

يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة، بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعتتامالت. كمتتا يعتتاد ت ويتتل 

دة في تتتاريخ قائمتتة المركتتز المتتالي إلتتى عة النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائذات الطبي  لوبات والمطالموجودات  

 ات الت ويل إلى قائمة الدخل الشامل.عن عملي جةي. تؤخذ الفروقات الناتالدينار األردن
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 ملموسةغير  موجودات   (3)
 
 حاسوب برنامج   
 ديندددددار 

2020-  
  -لفة  الك
 65ر 631 كانون الثاني رصيد كما في أول  لا

 65ر 631 ل كانون األو  31الرصيد كما في  
  

  -اإلطفاء  
 65ر 631 الثاني كانون  أول  الرصيد كما في 
 65ر 631 كانون األول   31الرصيد كما في  

 
 –صافي القيمة الدفترية  

 - 2020ألول  كانون ا  31كما في  
 
 ب حاسو   برنامج  
 يندددددارد 

2019-  
  -لفة  الك

 65ر 631 كانون الثاني الرصيد كما في أول  
 65ر 631 ل كانون األو  31الرصيد كما في  

  
  -فاء  اإلط

 54ر 692 كانون الثاني أول  الرصيد كما في 
 10ر 939 السنةاطفاء  

 65ر 631 كانون األول   31الرصيد كما في  
 

 –صافي القيمة الدفترية  
 - 2019ألول  انون اك  31  ما فيك
 

الجمعية باستخدام ، وقد بدأت  سنوات   3مر زمني يبلغ  ععلى تبرع عيني يتمثل ببرنامج حاسوب ب  2015خالل عام    الجمعيةحصلت  
قابل  ير الملموسة مهذا وقد قامت الجمعية باالعتراف بإيرادات منحة عينية مؤجلة متعلقة بالموجودات غ     .2016البرنامج خالل عام  

 اسوب.حبإطفاء إيرادات المنحة العينية المؤجلة بما يعادل إطفاء برنامج ال  معيةجوقامت ال  تبرع.لهذا ا
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 ممتلكات ومعدات (4)
 
 ة ار سي 
 ديندددددار 

2020-  
  -الكلفة  

 31ر 000 الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 31ر 000 كانون األول   31الرصيد كما في  

  
  -  كمترااالستهالك الم

 6ر 975 كانون الثاني   لأو  لرصيد كما في ا
 4ر 650 استهالك السنة 

 11ر 625 ول كانون األ   31الرصيد كما في  
 

 –ترية  صافي القيمة الدف
 19ر 375 2020كانون األول    31كما في  

 
 ة سيار  
 ديندددددار 

2019-  
  -الكلفة  

 31ر 000 الرصيد كما في أول كانون الثاني 
 31ر 000 نون األول اك  31  ما فيالرصيد ك

  
  -  كماالستهالك المترا
 2ر 325 كانون الثاني   أول الرصيد كما في 
 4ر 650 استهالك السنة 

 6ر 975 ول كانون األ   31ا في  الرصيد كم 
 

 –صافي القيمة الدفترية  
 24ر 025 2019كانون األول    31كما في  

 
عتراف  سنوات. هذا وقد قامت الجمعية باال  عسبغ  ني يبلبعمر زمة  بسيار تمثل  على تبرع عيني ي  2018صلت الجمعية خالل عام  ح

. تقوم الجمعية بإطفاء ايرادات المنحة العينية المؤجلة بما بل هذا التبرعبالممتلكات والمعدات مقا  منحة عينية مؤجلة متعلقة  ت بإيرادا 
 يعادل استهالك السيارة.
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 أرصدة مدينة أخرى  (5)
 
 2020  2019 
 ارددددددين  ارددددددين 
    

 5ر 488  4ر 907 فوعة مقدمامصاريف مد
 1ر 776  3ر 630 ذمم موظفين 

 1ر 705  670 سياحةهيئة تنشيط ال
 12ر582  - األردن  االستدامة االقتصادية في   لسياحة لتعزيزمتعلقة بمنحة مشروع ا إيرادات مستحقة

 21ر551  9ر 207 
 
 
 لدى البنوكأرصدة  في الصندوق و   نقد (6)
 
 2020  2019 
 ددداردددين  يندددددارد 
    

 6ر268  6ر819 نقد في الصندوق  
 74ر025  5ر759 لبنوكأرصدة لدى ا

 80ر 293  12ر 578 
 
 
 أخرى   ذمم وأرصدة دائنة (7)
 
 2020  2019 
 ديندددددار  ديندددددار 
    

 84ر846  121ر260 مقبوضة غير مستحقةإيرادات 
 -  16ر 257 ذمم موظفين 

 2ر 137  4ر 808 جتماعي االضمان الالدخل و   ضريبةات انمأ
 743  787 ذمم موردين 

 1ر 710  1ر 609 أخرى  
 89ر436  144ر 721 
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 ات منح نقدية مؤجلةداير إ (8)
 

 يتضمن هذا البند ما يلي:
 
 2020  2019 
 ديندددددار  ديندددددار 
    
 -  7ر836 (HFGD)  الخضراء  التنمية  آفاق –مؤجلة  حة  د منااير 
 40ر JADE)) -  339لندا  ة هو سفارة مملك  –مؤجلة  د منحة  ار اي
 14ر 247  - (GIZانية للتعاون الدولي )ة األلمالمؤسس –مؤجلة  د منحة  ااير 
 1ر 452  - (RHCJالهاشمي )ي  ديوان الملكال –مؤجلة  حة  د منااير 
 56ر038  7ر 836 
 
 
 المتراكم  العجز (9)
 2020  2019 
 دددارندددي  ردداددديند 
    

 ( 8ر847)  ( 43ر630) الرصيد كما في أول السنة  
 ( 34ر783)  ( 87ر142) للسنة ن اإليراداتزيادة المصاريف ع

 ( 43ر630)  ( 130ر772) كانون األول   31ا في الرصيد كم
 
 
 ضريبة الدخل (10)
 

لددم يددتم احتسدداب مخصددص    .جتماعيددةاالزارة التنميددة  و   لدددىجلة  يددة مسدد خير   ةمعيدد ج  حيددث إنهددالضددريبة الدددخل    خاضددعةغيددر    جمعيددةالإن  
يبة  ر ن ضدد وفقددًا لقددانو لضددريبة  وجددود إيددرادات خاضددعة ل  دمذلك بسبب ع و   2019و   2020نتائج اعمال الشركة لألعوام   خل عن ضريبة الد

 الالحقة.  وتعديالته  2014( لسنة 34الدخل رقم )
 
 
 منح عينية  ( 11)
 

 تأمينو  تتمثل بخدمات تسويق  والتي، 2019من جهات مختلفة لغاية مسيرة عام  ةيتقديمها للجمعالتي تم  عينية ال نحبند الميمثل هذا ال
 وخدمات أخرى. ودعاية  
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 ز االستدامة االقتصادية في األردن ي عز ة لتيرادات متعلقة بمنحة مشروع السياحإ ( 21)
 

في حصلت الجمعية على منحتين  ، حيث  ةللجمعي  (USAID)  ةة الدوليلتنميكية لالوكالة األمري  المقدمة من قبل  منحاليمثل هذا البند  
 .  لمملكةل السياحة الداخلية في امن خال  المحلية  المجتمعات   وتطوير  دعم  في   لمساهمةل  2020عام  و  2018عام 

 
 
 إداريةمصاريف   (31)
 
 2020  2019 
 ديندددددار  ديندددددار 
    

 119ر 534  130ر203 رواتب ومنافع موظفين 
 119ر700  85ر743 المنح مصاريف  
 4ر751  4ر498 تأمين مصاريف  

 4ر680  3ر769  ايجار
 2ر922  2ر231 المنافع

 8ر544  1ر848 وتسويقاريف تصميم  مص
 2ر 067  949 مستلزمات 

 2ر842  526 صالت وتنقالت امو 
 1ر 211  867 اتصاالت وبريد

 185  320 مصاريف الدرب ومياومات 
 988  35  بنكيةالت و عم

 8ر 205  4ر 296 أخرى 
 275ر 629  235ر 285 
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 خاطرإدارة الم (41)
 

 -مخاطر السيولة  
 

 حقاقها.تالتزاماتها عند اسفاء بم قدرة الجمعية على الو عدطر السيولة في  تتمثل مخا
 

  صدديدر   بلددغ  كمددا  ينددار،د  135ر422  بمبلددغ  المتداولددة  موجوداتهددا  2020  األول  كددانون   31 فددي  كمددا المتداولددة الجمعيددة مطلوبددات  تجاوزت 
  وموازنددة  المسددتقبلية  لبرامجهددا  خطددة  بإعددداد  الجمعيددة  سددتقوم.  2020  األول  كددانون   31  فددي   كمددا  دينددار  130ر772  مبلددغ  المتددراكم  العجددز
 .  بها  الخاصة  التمويل

 
ة لالسدددتحقاق  المتبقيددد   ةتدددر علدددى أسددداس الف  كدددانون األول  31ي  كمدددا فددد صدددومة(  غيدددر مخيدددة )زيدددع المطلوبدددات الماليلخدددص الجددددول أدنددداه تو 

 سوقية الحالية:لي وأسعار الفائدة اعادتال
 

 
 أقل من 

 شهور  3
 ديندددار 

  -2020األول    كانون   31
  

 144ر721 ائنة أخرى وأرصدة دذمم 
  

  -2019كانون األول    31
  

 89ر 436 خرى وأرصدة دائنة أذمم 
 

 -  ائدةار الفعمخاطر أس
 
ة  دوات الماليدد نقديددة المسددتقبلية لددأللقيمددة العادلددة أو التدددفقات الاتقلبددات فددي  الالتددي تنددتج عددن  المخدداطر    الفائدددة فددي   رمثددل مخدداطر أسددعاتت

 ائدة في السوق.لفأسعار ا  بسبب التغيرات في 
 

 .مطلوباتهاو   افائدة على موجوداتهر اللمخاطر أسعا  معرضة  الجمعية غيرإن 
 

 -  لعمالتامخاطر  
 

الر األمريكي مربوط بسعر ثابت مع الدو عر صرف الدينار  سمريكي. إن  ألني والدوالر اار األرد نهي بالديية  الجمعم تعامالت  ظإن مع
 هذه القوائم المالية.ن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على  دوالر لكل دينار( وبالتالي فإ  41/1)
 

 -  ر االئتمانمخاط
 
باتبدداع    تقددوم الجمعيددة  ة.يدد تجدداه الجمعا  بالتزامدداتهم  ءعددن الوفددا  المدددينين جددز  جم عددن تخلددف او ع نالتي قد تمخاطر لخاطر االئتمان هي ام

 .هذه المخاطرللحد من  سمعة رائدةذات    أطرافتتضمن التعامل مع   سياسات ائتمانية
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 أرقام المقارنة  ( 15)
 

تصن إعادة  للب  يفتم  المقارنة  أرقام  في    سنةعض  أرقالتتناسب    2019ول  األ ون نكا  31المنتهية  الممع  السنة  في  نتم   31هية 
 . 2019لعام    راكمعجز والعجز المتالإعادة التبويب أثر على  نتج عن  ي. ولم  2020األول   كانون 

 
 
 الجمعية   على  وأثره(  19-فيدكو )   نارو و ك  سيرو ف  تشاران ( 61)
 

.  عمالاأل  قطاعات   ومختلف  العالمي   االقتصاد  ي ف  جوهري   اضطراب   الى   أدى  والذي  كورونا  فيروس  بتفشي  العالمي   االقتصاد   تأثر
 باإلضافة   فرضه  تم   الذي  الموسع  الصحي   والحجر  األعمال  أنشطة  بتعليق  تأثرت  والتي   القطاعات   معظم  على  كذل  انعكس  التالي وب

فقد   ،معيةالجعلى نشاطات    ا تأثير جوهري نو كور   سيرو جائحة ف عن  تج  ن .  الفيروس  لمكافحة  اتخذت  أخرى   حكومية  إجراءات   تأثير   الى 
مقارنة دينار    192ر445  غت لث ب حي  2020  األولكانون    31  المنتهية في   ةالسنالل  خ حوظ  بشكل مل  التبرعات   إيرادات ت  انخفض

 .% 58لذي يمثل انخفاض بنسبة  وا دينار  460ر 394 بلغت ث  يح  2019العام  ب
 


