
  ديسمبر 31 ديسمبر 31 

م2019م2020

 ريال سعوديريال سعودي 

إيضاحاملوجودات 

املوجودات  غير املتداولة

441,77249,588(بالصافي)ممتلكات واالالت ومعدات 

53,6444,744األصول الغير ملموسة بخالف الشهرة 

45,41654,332مجموع املوجودات غير املتداولة

املوجودات  متداولة

6500,650765,437النقد وما في حكمها 

731,67611,251األرصدة  املدينة األخرى

532,326776,688مجموع املوجودات املتداولة

577,742831,020مجموع املوجودات

املطلوبات وصافي األصول

املطلوبات الغير متداولة

822,3116,775مخصص مكافاة نهاية الخدمة

22,3116,775اجمالي املطلوبات

صافي األصول

582,550636,271صافي أصول غير مقيدة

180,375(96,170)صافي أصول  مقيدة

69,0517,599صافي أصول  األوقاف

555,431824,245اجمالي صافي األصول

577,742831,020مجموع املطلوبات  وصافي االصول

 االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية إن 

الجمعية السعودية الخيرية ملكافحة تسوس األسنان

( 821)جمعية خيرية مسجلة لدي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم 

قائمة املركز املالي 

 م2020 ديسمبر 31كما في 

كما في



 االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية إن 

الجمعية السعودية الخيرية ملكافحة تسوس األسنان

( 821)جمعية خيرية مسجلة لدي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم 

قائمة املركز املالي 

 م2020 ديسمبر 31كما في 



2019  ديسمبر  31 2020 ديسمبر31  وقفمقيدغير مقيدة

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

إيضاحاإليرادات واملكاسب

38,3306,26769,051113,64829,711التبرعات النقدية

10,69034,226044,91628,780تبرعات الزكاة

49,02040,49369,051158,56458,491إجمالي اإليرادات

:يخصم 

املصروفات والتكاليف

90286,6630286,663381,876مصاريف البرامج واالنشطة 

10131,79900131,799112,078املصروفات العمومية واإلدارية

47,816007,8166,538إستهالك املمتلكات واالالت واملعدات

51,100001,100756استهالك األصول الغير ملموسة 

140,715286,6630427,378501,248إجمالي املصروفات والتكاليف

(442,757)(268,814)69,051(246,170)(91,695)للفترة  (العجز )/ صافي الفائض 

674,245150,0000824,2451,267,002صافي األصول في بداية العام

69,051555,431824,245(96,170)582,550صافي األصول في نهاية العام

 االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية إن 

الجمعية السعودية الخيرية ملكافحة تسوس األسنان

( 821)جمعية خيرية مسجلة لدي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم 

قائمة األنشطة

 م2020 ديسمبر 31للسنة املالية املنتهية في 



 م2018 م2019

ريال سعودي ريال سعودي 

التدفقات النقدية من االنشطة الرئيسية 

(442,757)(268,814)صافي التغير في األصول

تعديالت للبنود غير النقدية 

8,9167,294استهالك  ممتلكات واالالت ومعدات 

15,5366,775مخصص نهاية الخدمة 

التغير في راس املال العامل 

29,710(20,425)املدينون  واالرصدة املدينة األخرى (النقص)الزيادة 

(398,978)(264,787)االنشطة التشغيلية (املستخدم في)صافي النقدية 

التدفقات  النقدية من االنشطة االستثمارية 

(22,524)0إضافات ممتلكات و االالت و  معدات 

00استبعادات ممتلكات واالالت ومعدات

(22,524)0صافي التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 

00التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

00صافي التدفق النقدي املستخدم من األنشطة التمويلية

(421,502)(264,787)صافي االتغيرات في النقدية وما في حكمها  

765,4371,186,939النقد وما في حكمه في بداية السنة 

500,650765,437النقد وما في حكمه في نهاية  السنة 

 االيضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية إن 

ديسمبر31كما في 

الجمعية السعودية الخيرية ملكافحة تسوس األسنان

( 821)جمعية خيرية مسجلة لدي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم 

قائمة التدفقات النقدية  

 م2020 ديسمبر 31كما في 





 يناير 01الرصيد في 

 م2020
االستبعاداتاإلضافات خالل الفترة

 31الرصيد في  

 م2020ديسمبر 

مجمع اإلهالك في 

 م2020 يناير 01

االهالك خالل 

الفترة
نسب اإلهالكاالستبعادات

مجمع االهالك في 

2020 ديسمبر31
2019ديسمبر 31 2020ديسمبر 31 

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي%ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

4,95014,85016,830%19,8000019,8002,9701,980010األثاث واملفروشات

6,2623,0744,474%9,336009,3364,8621,400015أجهزة التبريد والتدفئة

5,25722,28026,412%27,537027,5371,1254,132015أجهزة حاسب الي

4561,5681,872%2,02402,024152304015أدوات وأجهزة عرض وتصوير

16,92541,77249,588-58,6970058,6979,1097,8160االجمالي

 :(الصافي)األصول الغير ملموسة بخالف الشهرة  (5)إيضاح 

 يناير 01الرصيد في 

 م2020
االستبعاداتاإلضافات خالل الفترة

 31الرصيد في  

 م2020ديسمبر 

مجمع اإلهالك في 

 م2020 يناير 01

االهالك خالل 

الفترة
نسب اإلهالكاالستبعادات

مجمع االهالك في 

2020 ديسمبر31
2019ديسمبر 31 2020ديسمبر 31 

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي%ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

1,8563,6444,744%5,500005,5007561,100015رخص البرامج

1,8563,6444,744-5,500005,5007561,1000االجمالي

صافي القيمةمجمع االهالكالتكلفة الدفترية

البيان

صافي القيمة

البيان

مجمع االهالكالتكلفة الدفترية

الجمعية السعودية الخيرية ملكافحة تسوس األسنان

( 821)جمعية خيرية مسجلة لدي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم 

إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 ديسمبر 31للسنة املالية املنتهية في 

 :(الصافي)املمتلكات واالالت واملعدات  (4)إيضاح 



الجمعية السعودية الخيرية ملكافحة تسوس األسنان

( 821)جمعية خيرية مسجلة لدي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم 

إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 ديسمبر31للسنة املالية املنتهية في 

:النقدية وما في حكمها  (6)ايضاح 

2019  ديسمبر 31 2020ديسمبر 31 

ريال سعودي ريال سعودي 

0741,334حسابات جارية لدي البنوك

500,65024,103نقد بالصندوق 

500,650765,437اإلجمالي

:األرصدة املدينة األخري (7)ايضاح 

2019  ديسمبر 31 2020ديسمبر 31 

ريال سعودي ريال سعودي 

19,5861ذمم املوظفين

12,09011,250مصاريف مدفوعة مقدما

31,67611,251اإلجمالي

:مخصص مكافاة نهاية الخدمة  (8)ايضاح 

2019  ديسمبر 31 2020ديسمبر 31 

ريال سعودي ريال سعودي 

6,7750اول املدة 

15,5366,775املكون خالل العام

00املسدد خالل العام

22,3116,775اإلجمالي



الجمعية السعودية الخيرية ملكافحة تسوس األسنان

( 821)جمعية خيرية مسجلة لدي وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم 

إيضاحات حول القوائم املالية 

 م2020 ديسمبر 31للسنة املالية املنتهية في 

:مصاريف البرامج واألنشطة النقدية  املقيدة   (9)ايضاح 

2019  ديسمبر 31 2020ديسمبر 31 

ريال سعودي ريال سعودي 

247,486119,713رواتب واجور ومافي حكمها

04,200مصاريف دراسية

0600مصاريف تشغيل

0205,381فعاليات ومؤتمرات

022,500ايجارات

1,0004,296كهرباء

1,8032,366هاتف وبريد وانترنت

6,8470تذاكر سفر محملة

11,5928,713رسوم حكومية 

8,93314,107تامينات اجتماعية

8000صيانة

4,5000مكافأت

3,7020دعاية واعالن

286,663381,876اإلجمالي

:املصروفات العمومية  (10)ايضاح 

2019  ديسمبر 31 2020ديسمبر 31 

ريال سعودي ريال سعودي 

108,42759,856الرواتب واألجور ومافي حكمها

15,5366,775تعويض نهاية الخدمة

011,250ايجارات

04,636تذاكر سفر

02,573تامين طبي

0106عالج وادوية

014,105التامينات االجتماعية

7991,108قرطاسية ومطبوعات

5732,148كهرباء

7141,683هاتف وبريد وانترنت

2051,641محروقات ومصروفات سيارات

7321,800رسوم حكومية 

2,12993صيانة وإصالح

1,5883,409ضيافة ونظافة

350850دعاية وإعالن



74645رسوم بنكية

00متنوعة

131,799112,078اإلجمالي


