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الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة المركز المالي

2021 ديسمبر 31كما في 

باللاير السعودي

20212020إيضاح

األصول

األصول المتداولة

          520,236          804,441(4)         النقد وما في حكمه

            12,090            18,500(5)         الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

          532,326          822,941إجمالي األصول المتداولة

األصول غيــر المتداولة

            41,772            34,293(6)         بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 

              3,644              2,544(7)         بالصافي- األصول غير الملموسة 

            45,416            36,837إجمالي األصول غير المتداولة

          577,742          859,778إجمالي األصول

إاللتزامات وصافي األصول

إاللتزامات المتداولة

                  -            10,000(8)         مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى

                  -            10,000إجمالي إاللتزامات  المتداولة

إاللتزامات  غير المتداولة

            22,311            38,123(9)         إلتزامات منافع الموظفين

            22,311            38,123إجمالي إاللتزامات غير المتداولة

صافي األصول 

          582,550            89,461صافي األصول غير المقيدة 

           (96,170)          645,668صافي األصول المقيدة 

            69,051            76,526صافي أصول األوقاف 

          555,431          811,655إجمالي صافي األصول 

          577,742          859,778إجمالي إاللتزامات وصافي األصول 

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (18)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٤



الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة األنشطة

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

20212020الوقفمقيدةغير مقيدةإيضاح

اإليرادات والمكاسب 

            -       18,500            -            -      18,500إشتراكات األعضاء

       89,513       52,007            -         6,838      45,169التبرعات النقدية

            -     735,000            -     735,000           -اإلعانات الحكومية

       69,051         7,475         7,475            -           -إيرادات األوقاف

    158,564    812,982        7,475    741,838     63,669إجمالي اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

     286,663     331,476            -            -    331,476(10)             تكلفة األنشطة

     131,450     215,473            -            -    215,473(11)             المصروفات اإلدارية والعمومية

            350            850            -            -           850(12)             المصروفات بيعية و تسويقية

         7,816         7,859            -            -        7,859(6)               إستهالكات ممتلكات وآالت ومعدات

         1,100         1,100            -            -        1,100(7)               اإلطفاءات لألصول غير الملموسة

    427,379    556,758            -            -   556,758إجمالي المصروفات والخسائر

   (268,815)    256,224        7,475    741,838  (493,089)التغير في صافي األصول خالل السنة

    824,246    555,431      69,051     (96,170)   582,550صافي األصول بداية السنة

    555,431    811,655      76,526    645,668     89,461صافي األصول نهاية  السنة

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (18)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٥



الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة التدفقات النقدية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

20212020

:التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية 

           (268,815)            256,224التغير في صافي األصول خالل العام

                 7,816                 7,859إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

                 1,100                 1,100هبوط الموجودات غير الملموسة/ إطفاء 

:التغيرات في رأس المال العامل 

                   (840)                (6,410)دفعات مقدمة واألصول المدينة األخرى

                     -               10,000إلتزامات متداولة أخرى

               15,536               15,812مخصص إلتزامات منافع الموظفين

           (245,203)            284,585النقد من التشغيل

           (245,203)            284,585األنشطة التشغيلية (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  المتاحة من 

:التدفقات النقدية مـن األنشطة اإلستثمارية 

                     -                   (380)آالت ومعدات , إضافات على ممتلكات

                    -                  (380)األنشطة اإلستثمارية  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  

           (245,203)            284,205صافي التغير فى النقد وما في حكمه خالل العام

            765,439            520,236النقـد وما في حكمه بدايـة العام

            520,236            804,441النقد وما في حكمه نهاية العام

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (18)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٦



الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

 نبذة عن الجمعية وطبيعة أعمالها1

:تأسيس الجمعيةأ

الغرضب

-

-

-

-

ملخص ألهم السياسات المحاسبية2

 أسس اإلعداد  

أسس القياس

عملة العرض

الفترة المالية

تم اعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت 

الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعيار واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

.السعودية للمراجعين والمحاسبين

2-2

.تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومبدأ اإلستمرارية

2-3

.تم عرض القوائم المالية المبينة باللاير السعودي الذي يمثل عملة النشاط الرئيسي

2-4

. ديسمبر من كل عام ميالدي31 يناير و تنتهي في 1تبدأ السنة المالية للجمعيه في 

2-1

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان بالمدينة المنورة هي جمعية تعمل بموجب السجل رقم 

هـ الموافق 1438/01/22الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ  (821)

2016/10/23.

نشر ثقافة الوعي في المجتمع بأهمية سالمة االسنان واللثة وكيفية المحافظة عليها من األخطار بالوقاية

تنفيذ الجوالت الميدانية الوقائية والعالجية الطارئة بالقرى ضمن نطاق المدينة المنورة و المحافظات التابعة لها

خفض نسبة التسوس المرتفعة بالمنطقة و العمل ان تكون ضمن النسب المقبولة عالميا

الوصول الي كل الشرائح للفئات العمرية والجنسية في المجتمع بتطبيق البرامج الوقائية لهم

٧



الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

السياسات المحاسبية الهامة3

النقد وما في حكمه3-1

 الذمم المدينة     3-2

 المخزون    3-3

الممتلكات واآلالت والمعدات3-4

يتم رسملة تكلفة اإلستبدال بإضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل إذا كان استبدال الجزء يتوقع معه منافع مستقبلية 

.إضافية على أن يتم شطب القيمة الدفترية لذلك الجزء من األصل الذي تم استبداله

.يتم تحميل جميع مصارف اإلصالح والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تم تحملها

يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب وغيرها من اإلستثمارات قصيرة األجل ذات 

تظهر البنوك الدائنة ضمن القروض في . السيولة العالية مع فترات إستحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل

ومع ذلك , بالنسبة لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية , يتم تصنيفها . المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي

.كجزء من النقد وما في حكمه

يتم إثبات الذمم التجارية المدينة مبدئيًا بقيمتها الفعلية تتم جميع المبيعات على أساس شروط االئتمان العادية , وال 

تحمل الذمم المدينة فائدة في نهاية كل فترة تقرير , تتم مراجعة القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية لتحديد ما إذا كان 

إذا كان األمر كذلك , يتم . هناك أي دليل موضوعي على أن هناك  مبالغ غير قابلة لالسترداد وفقًا للشروط األصلية

.إثبات خسارة هبوط القيمة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة

.يتم شطب الديون المعدومة في بيان الربح أو الخسارة عند تحديدها

أو السعر المقدر للبيع ناقًصا التكاليف حتى  إكتمال بيعه, في تاريخ  (المتوسط   المرجح)يتم إدراج المخزون بالتكلفة 

إذا كان هناك هبوط في القيمة يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى . كل تقرير , يتم تقييم المخزون لتحديد هبوط القيمة

.سعر البيع ناقًصا التكاليف إلكتمال البيع ؛ يتم إثبات خسارة هبوط القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة

. يتم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر هبوط متراكمة

تتضمن التكلفة التاريخية جميع النفقات التي يمكن ارتباطها بشكل مباشر إلى تهيئة األصل إلى الموقع وفي الحالة 

.الالزمة ليكون قادراً على العمل بالطريقة التي تنويها اإلدارة

٨



الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

%10األثاث والتجهيزات

%15 أدوات مكتبية 

%15أدوات كمبيوتر 

%15عدد و أدوات

األصول غير الملموسة3-5

دائنون تجاريون وآخرون3-6

المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى3-7

يتم قياس الموجودات غير الملموسة , بخالف الشهرة , بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة 

باستخدام طريقة , على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر األصول اإلطفاء بغرض تخصيص تكلفة ل يتم تحمي. المتراكمة

.القوائم الماليةالقسط الثابت بالمعدالت المحددة في اإليضاحات ذات الصلة ب

.في قائمة الدخل , متى وعندما يتم تكبدها" المصاريف اإلدارية"يتم تحميل نفقات البحث والتطوير على 

يتم قياسها بالقيمة غير المخصومة . الذمم التجارية الدائنة هي إلتزامات بموجب شروط ائتمان قصيرة األجل عادية

.للمبالغ النقدية التي يتعين دفعها

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت المطالبة بها من 

.قبل المورد أم ال

يتم تحميل اإلستهالك على الموجودات األخرى وذلك من خالل . اليتم استهالك األراضي واألعمال تحت التشييد

يقة دى األعمار االنتاجية المقدرة , باستخدام طرعلی موتوزيعها لمتبقية اناقصاً قيمتها تلك الموجودات تکلفة تحديد 

:تتراوح األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي. القسط الثابت 

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك وتعديلها بأثر مستقبلي إذا كان ذلك مناسبًا , 

.إذا كان هناك مؤشراً على حدوث تغيير كبير منذ تاريخ آخر تقرير

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من 

.قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد

 (خسائر)/ مكاسب "ن جها ضمويتم إدراية دفترلالقيمة امع يتم تحديد ارباح وخسائر اإلستبعاد بمقارنة سعر البيع 

.ل الشاملخدلقائمة افي " صافي- أخرى 

٩



الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

إلتزامات منافع الموظفين3-8

القروض3-9

المنح الحكومية

 اإليرادات3-10

إثبات اإليرادات

.يتم إثبات المنح الحكومية بالقيمة العادلة لألصل المستلم أو المستحق

يتم إثبات المنح التي ال تفرض على المنشأة شروط معينة تتعلق باألداء المستقبلي ضمن الدخل عندما تصبح هذه 

.المنحة مستحقة للمنشأة

يتم إثبات المنح التي تفرض على المنشأة شروط معينة تتعلق باألداء المستقبلي ضمن الدخل فقط عندما يتم استيفاء 

.شروط األداء وتأكيد معقول بإمكانية تحصيل لتلك المنحة

.يتم عرض المنح الحكومية مفصولة عن تلك األصول المرتبطة بتلك المنح

.يتم إثبات المنح التي تحصل عليها المنشأة قبل إستيفاء ضوابط إثبات اإليراد على أنها التزام

.ال يتم إثبات تلك المساعدات الحكومية التي ال يمكن تحديد قيمة معقولة لها

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للجمعية, وأنه يمكن قياس اإليرادات بشكل 

موثوق به وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد, يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو 

.المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدياً, كما يجب الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة

تتمثل اإليرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات واإلعانات والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك 

:يتم معالجة اإليرادات كما يلي

يتم إحتساب وتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين وفقاً ألساس اإلستحقاق وتمشياً مع المفهوم العام 

.ألحكام نظام العمل والعمال السعودي 

.يتم قياس القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة
.(مبلغ القرض)يتم سداد السحب على المكشوف بالكامل عند الطلب ويتم قياسه مبدئياً والحقاً بالقيمة األسمية 

في حال كان القرض بدون فوائد أو يحمل فائدة أقل من سعر فائدة السوق السائدة , فإنه يتم إثباته مبدئيًا بالقيمة 

يتم إثبات الفرق بين القيمة . الحالية للمدفوعات المستقبلية المخصومة بسعر فائدة السوق السائدة ألداة الدين المماثلة

يتم الحقاً قياس القرض الذي بدون فائدة بالتكلفة . الحالية المخصومة ومبلغ القرض الذي تم استالمه كإيرادات تمويلية

المطفأة , باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّالة , ويشمل ذلك إلغاء الخصم , بحيث تكون القيمة الدفترية لاللتزام في 

١٠



الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس األسنان

(821) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

-

-

-

-

إيرادات أخرى3-11

1
المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البرامج واألنشطة 3-12

المخصصات وإاللتزامات المحتملة 3-13
عام

قائمة األنشطة 3-14

.يتم إثبات اإلعانات طبقاً ألساس اإلستحقاق في حال أن تكون اإلعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة

يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكاة والمنح والمساعدات العينية غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً 

.لألساس النقدي

يتم إثبات التبرعات العينية التي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات عند إمكانية 

.قياسها حيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات بالقيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع

يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في الممتلكات والمعدات واآلالت على صافي األصول مباشرة وال يتم 

.اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية

.يتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقها ضمن قائمة الدخل

هي تلك المصاريف التي تتضمن رواتب وأجور التكاليف غير المباشرة وغيرها من المصاريف المماثلة خالل الفترة 

.المالية إلعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات قانونية حالية أو متوقعة على الجمعية ناتجة عن أحداث سابقة, ومن 

المحتمل أن تدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية إاللتزام ويمكن إجراء 

عندما تتوقع الجمعية أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها, على سبيل المثال . تقدير موثوق به لمبلغ إاللتزام

بموجب عقد تأمين يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة 
ً .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. تقريبا

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً, يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس 

عند استخدام الخصم, يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب . عندما يكون ذلك مالئماً , المخاطر الخاصة بإاللتزام

.مرور الوقت كتكلفة تمويل

تضمن قائمة األنشطة اإليرادات والمكاسب والخسائر والتحويالت بين فئات األصول وتعرض التغيير في صافي 

:األصول المقيدة وغير المقيدة كما يلي
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*

*
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 الهبوط في قيمة األصول غير المالية3-15

األصول المقيدة وهي األصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهذه القيود مرتبطة باستخدام تلك األصول 

ألغراض محدودة سواء من حيث قيود اإلستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون األصول غير المقيدة أصول مالية 

.أو عينية

:التغير في صافي األصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من اآلتي

.اإليرادات والمصروفات التي ال تمثل تغيير في صافي األصول المقيدة أو صافي أصول األوقاف- 1

التحويالت وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي األصول األخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو - 2

.انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفاءه من قبل الجمعية

:التغير في صافي األصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من اآلتي

.التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفاءها من قبل الجمعية- 1

التحويالت وإعادة التصنيف من وإلى صافي األصول نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد - 2

.بمرور الوقت أو استيفاءه من قبل الجمعية

في تاريخ كل تقرير , يتم مراجعة األصول غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه األصول قد 

إذا كان هناك مؤشر على هبوط محتمل , يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألي أصل . تعرضت لخسارة هبوط القيمة

يتم , قل إسترداده ألممكن المبلغ ومقارنتها بالقيمة الدفترية وإذا كان ا (أو مجموعة من األصول ذات الصلة)متأثر 

.قائمة الدخلفي راً لقيمة فوإدراج خسارة هبوط ايتم داد المقدرة , وسترلإللقابلة القيمة الى إلدفترية القيمة اتخفيض 

أو )في حالة عكس خسارة هبوط قيمة األصل غير المالي فيما عدا الشهرة , يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل 

إلى التقديرات المعدلة للمبلغ الممكن استرداده , ولكن ليس أكثر من المبلغ الذي  كان  (مجموعة األصول ذات الصلة

يتم . في السنوات السابقة (أو مجموعة أصول ذات عالقة)سيتم تحديده  فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط لألصل 

.االعتراف بعكس خسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل

األصول غير المقيدة وهي األصول التي ال تخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة 

.الكاملة للجمعية وقد تكون األصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية
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 الهبوط في قيمة األصول المالية غير الذمم المدينة3-16

النقد وما في حكمه4

20212020

       19,586       11,032نقد في الصندوق 

     500,650     4793,409 - 1أرصدة لدى البنوك  

    520,236    804,441 ديسمبر31النقد وما في حكمه في 

:يشمل النقد في البنوك البنوك التالية4-1

       46,972       52,294بنك ساب

       27,569       39,392بنك البالد

     400,705     676,665بنك االنماء 

       25,404       25,058البنك االهلي

    500,650    793,409المجموع

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى5

20212020

       12,090       18,500ارصدة مدينة أخرى

      12,090      18,500 ديسمبر31الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى في 

يتم إثبات خسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي ذي الصلة وفقًا 

يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فقط إذا كان من الممكن ربط العكس بشكل موضوعي بحدث وقع بعد , لذلك

.تسجيل خسارة الهبوط في القيمة

يتم مراجعة قيم الموجودات المالية غير تلك المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي 

يكون هناك هبوط في الموجودات المالية إذا كان هناك دليل موضوعي على . دليل موضوعي على هبوط قيمتها

كان له تأثير يمكن  (األحداث)هبوط القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر  بعد اإلعتراف المبدئي باألصل , وأن ذلك الحدث 

.تقديره بشكل موثوق على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات يمكن تقديرها بشكل موثوق
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بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 6

اإلجمالياإلجمالي

20212020

               58,697               58,697                2,024               27,537               9,336              19,800التكلفة في بداية السنة

                    -                   380                    -                    -                  380                   -األضافات

              58,697              59,077                2,024              27,537               9,716             19,800التكلفة في نهاية السنة

                9,109               16,925                   456                5,257               6,262               4,950مجمع اإلستهالك  في بداية السنة

                7,816                7,859                   304                4,132               1,443               1,980إستهالك  السنة

              16,925              24,784                   760                9,389               7,705               6,930مجمع اإلستهالك  في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

              34,293                1,264              18,148               2,011             202112,870 ديسمبر 31في 

              41,772                1,568              22,280               3,074             202014,850 ديسمبر 31في 

 عدد و أدوات أدوات كمبيوتر  أدوات مكتبية األثاث والتجهيزات
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بالصافي- األصول غير الملموسة 7

اإلجمالياإلجمالي

20212020

             5,500            5,500        5,500التكلفة في بداية السنة

             5,500            5,500        5,500التكلفة في نهاية السنة

                756            1,856        1,856مجمع إطفاء في بداية السنة

             1,100            1,100         1,100إطفاء السنة

             1,856            2,956        2,956مجمع إطفاء في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

            2,544        20212,544 ديسمبر 31في 

             3,644        20203,644 ديسمبر 31في 

20%نسب اإلطفاء السنوية  

 برامج كمبيوتر
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مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى8

20212020

             -       10,000مصروفات مستحقة

            -      10,000 ديسمبر31مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى في 

إلتزامات منافع الموظفين9

20212020

        6,775      22,311رصيد أول العام 

       15,536       15,812المحمل على قائمة األنشطة

      22,311      38,123رصيد آخر العام 

تكلفة األنشطة10

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

     247,486     286,476             -     286,476رواتب و بدالت تشغيلية

             -       45,000             -       45,000إيجارات و بدل سكن

       11,592             -             -             -رسوم حكومية 

            800             -             -             -صيانة وإصالح 

         6,847             -             -             -رحالت عمل- سفر وإقامة 

         2,803             -             -             -هاتف وكهرباء و ماء

         8,933             -             -             -تأمين 

         4,500             -             -             -تذاكر سنوية وبدل إجازات

         3,702             -             -             -دعاية واعالن االنشطة

    286,663    331,476            -    331,476إجمالي تكلفة األنشطة
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المصروفات اإلدارية والعمومية11

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

       98,073       93,000             -       93,000إدارية- رواتب وأجور و بدالت 

             -       41,250             -       41,250إيجارات و بدل سكن

            515         9,752             -         9,752رسوم حكومية 

         2,129         4,554             -         4,554صيانة وإصالح 

         1,287         8,437             -         8,437هاتف وكهرباء و ماء

            747         1,001             -         1,001مصاريف بنكية

         4,500       18,000             -       18,000حوافز و مكافات

            205         1,097             -         1,097زيوت ومحروقات 

            799            828             -            828قرطاسية ومطبوعات 

         1,588         6,227             -         6,227ضيافة و نظافة

         5,339       11,146             -       11,146التأمينات اإلجتماعية

             -         4,369             -         4,369تذاكر سنوية وبدل إجازات

       15,536       15,812             -       15,812مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

            732             -             -             -مصاريف اشتراكات وتصديقات

    131,450    215,473            -    215,473المجموع

المصروفات بيعية و تسويقية12

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

            350            850             -            850دعاية وإعالن 

           350           850            -           850المجموع
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إعتماد القوائم المالية13

. م 2022 أكتوبر 4تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل اإلداره في 

 إاللتزامات المحتملة14

(ال يوجد: 2020) يتطلب األمر اإلفصاح عنها 2021 ديسمبر 31التوجد أي إلتزامات محتملة كما في 

 اإلرتباطات المالية15

.(اليوجد: 2020) يتطلب األمر اإلفصاح عنها 2021 ديسمبر 31التوجد أي إرتباطات مالية كما في 

األحداث الالحقة16

األدوات المالية17

مخاطر اإلئتمان1-17

مخاطر سعر الفائدة 2-17

مخاطر السيولة3-17

تعتقد اإلدارة بعدم وقوع أية أحداث هامة منذ أنتهاء السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري علي المركز المالي للجمعية والظاهر في 

.هذه القوائم المالية 

تتضمن األدوات المالية في قائمة المركز المالي النقد وما في حكمه والذمم المدينة والموجودات األخرى والذمم الدائنة والقروض من 

.البنوك والمصاريف المستحقة وإاللتزامات األخرى 

وهي عدم مقدرة طرف على الوفاء بإلتزاماته مما يـؤدي إلى تكبيد الطرف اآلخر لخسـارة ماليـة , وال يوجد مخاطر ائتمانية ذات 

.أهمية تتحملها الجمعية حيث تقوم الجمعية بإيداع النقد لدى بنوك محلية ذات مستوى ائتماني مرتفع

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في اسعار الفائدة الجارية في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية 

.للجمعية ولم يكن لدى الجمعية موجودات هامة تحمل بفوائد خالل العام المالي الحالي

هي مخاطر عدم قدرة جمعية ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة إاللتزامات المتعلقة باألدوات المالية وقد تنتج هذه المخاطر من 

عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقترب من قيمته العادلة وتقوم الجمعية وبشكل مستمر بالتأكد من توفر السيولة 

.الكافية لسداد إاللتزامات المستقبلية 
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مخاطر العمالت4-17

عام18

.تم تقريب األرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب لاير سعودي صحيح -

.تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتفق مع تصنيف العام الحالي-

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت وان معامالت الجمعية األساسية هي باللاير 

السعودي وبعض المعامالت غير الجوهرية بعمالت أخرى, تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر 

.العمالت هي غير جوهرية
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