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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 

 
 

 أصحاب الفضيلة والسعادة/ أعضاء مجلس اإلدارة                                           المحترمين 

 لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن جمعية دعم 
 المملكة العـربية السعودية  -جـدة 

 
 

  الرأي
مســـــجـتة بوزارا الموارد  )"الجم ـية"  وال  جم ـية دمم لرـماـية المطتـقات واألراـمل وهبـنائ  للـقد قمـنا بمراجـ ة القوائم الـمالـية المرفـقة  

ــرية والتنمية ااجتمامية برقم ) ــتمتة متئ قائمة المركز المالي كما في  ،   1049البشــ ــمبر    31والمشــ م، وكل م  قائمة 2021ديســ

التدفقات النقدية لتســنة المنت ية في كلا التاري ، وككلا اضيضــاحات المرفقة مع القوائم المالية والمتممة ل ا م  رقم  قائمة  األنشــطة و

 المالية، بما في كلا  متخص السياسات المحاسبية ال امة. جزءاً ا يتجزه م  هكه القوائم والتي ت تبر  20   إلئ رقم )1)
 

ا في   ة كـم الي لتجم ـي ة، المركز الـم ة ت رل بـ دل، م  جميع الجواـنر الجوهرـي ة المرفـق الـي ا ـف   القوائم الـم ديســـــمبر    31وفي رهيـن

قرير المالي الم تمدا في الممتكة لتمنشـــ ت ونتائج هممال ا وتدفقات ا النقدية لتســـنة المنت ية في كلا التاري ، وفقا لم ايير الت  م،2021

 غير ال ادفة لتربح.

 
  أساس الرأي

ــ ودية ــلوليتنا بموجر تتا الم ايير موضــحة    ،تمت مراج تنا وفقاً لتم ايير الدولية لتمراج ة الم تمدا في الممتكة ال ربية الس إ  مس

 احقاً في هكا التقرير ضم  فقرا "مسلوليات مراجع الحسابات حول مراج ة القوائم المالية".
 

ونح  مسـتقتو  م  الجم ية وكلا وفقاً لمتطتبات ددار وسـتوا الم نة الم تمدا في الممتكة ال ربية السـ ودية كات ال ـتة بمراج تنا 

لية، كما وفينا هيضـاً بمسـلوليات سـتوا وددار الم نة األخرف وفقاً لتتا المتطتبات. ون تقد ه  هدلة المراج ة التي ح ـتنا  لتقوائم الما

 متي ا كافية ومالئمة لتوفر هساساً ضبداء رهينا.

 
   آخرأمر 

غير راًيا  خر وقد هبدف  د، روج ت م  قبل مراجع قانوني  م2020ديمسبر    31القوائم المالية لتجم ية م  السنة المالية المنت ية في  

 م. 2021 مايو  30هـ الموافق  1442 شوال  18في تقريره ال ادر بتاري    م دل

 
 مسؤوليات إدارة الجمعية واألشخاص المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

وفقاً لم ايير التقرير المالي الم تمدا في الممتكة لتمنشـ ت   ،إ  اضدارا هي المسـلولة م  إمداد القوائم المالية ومرضـ ا بشـكل مادل

غير ال ادفة لتربح ال ــادرا م  ال يئة الســ ودية لتمراج ي  والمحاســبي  فيما يت تق ب مداد ومرل القوائم المالية، وهي المســلولة  

 تحريف الجوهري، سواًء بسبر غش هو خطأ.م  الرقابة الداختية التي تراها ضرورية لتمكين ا م  إمداد قوائم مالية خالية م  ال
 

متئ البقاء كمنشــأا مســتمرا وم  اضف ــا  بحســر  الجم يةومند إمداد القوائم المالية، ف   اضدارا هي المســلولة م  تقييم قدرا  

ة لدف اضدارا مقتضــئ الحال، م  األمور المت تقة بااســتمرارية، واســتخدام هســاا ااســتمرارية في المحاســبة، ما لم تك  هناا ني

 هو إيقاف ممتيات ا، هو ما لم يك  لدي ا هي خيار دخر واق ي سوف القيام بكلا. الجم يةلت فية 
 

 .الجم يةوالمكتفو  بالحوكمة هم المسلولو  م  اضشراف متئ دلية التقرير المالي في 
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل )تتمة( 

 المطلقات واألرامل وأبنائهن جمعية دعم لرعاية 
 المملكة العـربية السعودية  -جـدة 

 

 مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل ههدافنا في الو ول الئ تأكيد م قول مّما إكا كانت القوائم المالية ككل تختو م  التحريف الجوهري، سواًء بسبر غش هو خطأ، 
وفي إ دار تقرير المراجع الكي يتضم  رهينا. والتأكيد الم قول هو مستوف ماٍل م  التأكيد، لكنه ا يضم  ه  المراج ة التي تم 

 لتم ايير الدولية لتمراج ة الم تمدا في الممتكة ال ربية الس ودية ستكشف دائماً م  التحريف الجوهري مند وجوده.  القيام ب ا وفقاً 
 

ــأ التحريفات م  غش هو خطأ، وتا د التحريفات جوهرية إكا كا  م  المتوقع بدرجة م قولة هن ا تلثر، منفردا هو في   ويمك  ه  تنشــ
 ااقت ادية التي يتخكها المستخدمو  متئ هساا هكه القوائم المالية.مجمت ا، متئ القرارات 

 

م وكجزء م  ممتية المراج ة وفقاً لتم ايير الدولية لتمراج ة الم تمدا في الممتكة ال ربية الس ودية، ف ننا نمارا الحكم الم ني، ونتتز 
 بنزمة الشا الم ني طوال ممتية المراج ة. ونقوم هيضاً بما يتي: 

 

يد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواًء بسبر غش هو خطأ، وت ميم وتنفيك إجراءات مراج ة تستجير  تحد •
لتتا المخاطر، والح ول متئ هدلة مراج ة كافية ومناسبة لتوفير هساا لرهينا. ويا د خطر مدم اكتشاف التحريف الجوهري  

خطأ، نظراً أل  الغش قد ينطوي متئ تواطل هو تزويرهو إغفال ككر مت مد هو إفادات  الناتج م  غش همتئ م  الخطر الناتج م   
 مضتتة هو تجاوز الرقابة الداختية.

 

التو ـل إلئ ف م لترقابة الداختية كات ال ـتة بالمراج ة م  هجل ت ـميم اجراءات المراج ة المناسـبة في ظل الظروف القائمة،  •
 .لتجم يةقابة الداختية وليا لغرل إبداء رهي في فامتية الر

 

بية واضف ـاحات المت تقة ب ا التي همدت ا  • تخدمة، ومدف م قولية التقديرات المحاـس بية المـس ات المحاـس ياـس بة الـس تقويم مدف مناـس
 اضدارا.

بشأ  مدف مناسبة استخدام اضدارا ألساا ااستمرارية في المحاسبة، وما إكا كا  هناا مدم تأكد جوهري ستنتاج  ا  إلئالتو ل   •
متئ البقاء كمنشــأا مســتمرا وفقا لمبده ااســتمرارية. وإكا ما  الجم يةقدرا مت تق بأحداث هو ظروف قد تثير شــكاً كبيراً حول  

ا لفت اانتباه في تقريرنا إلئ اضف ــاحات كات ال القة الواردا في القوائم خت ــنا إلئ وجود مدم تيق  جوهري، ف نه يت ي  متين
الـمالـية، وإكا كانت تـتا اضف ـــــاحات غير كافـية، فيت ي  متيـنا ت ديل رهينا. إ  اســـــتنتاجاتنا تســـــتند إلئ هدلة المراج ة التي تم 

 الجم ية ر هحداث هو ظروف مســتقبتية في توقفالح ــول متي ا حتئ تاري  تقريرنا. ومتئ هية حال، ف نه م  الممك  ه  تتســب
 م  البقاء كمنشأا مستمرا.

 

تقييم ال رل الـ ام وهيـكل ومحتوف القوائم الـمالـية، بـما في كـلا اضف ـــــاـحات، وفيـما إكا ـكاـنت القوائم الـمالـية تظ ر المـ امالت   •
 واألحداث كات ال القة بطريقة تحقق ال رل ال ادل.

 

 النظامية والتنظيمية األخرىالمتطلبات  

ــات  ــسـ ــار إلي ا هماله تتفق مع متطتبات نظام الجم يات والملسـ ــرية   األهتيةالقوائم المالية المشـ الم تمد م  قبل وزارا الموارد البشـ
 ، وهي مطابقة لتدفاتر والسجالت المحاسبية المحتفظ ب ا.لتجم يةوالتنمية ااجتمامية والنظام األساسي 
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 أحمد سالم أبوبكر باجنيدمكتب 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 
 
 

 أحـــمـــد ســـالـــم بـاجــنــيــد
 692ترخيص رقم  -محاسب قانوني 



 

 

 

 
 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 قائمة المركز المالي 
 )باللاير السعودي(

 
  31كـمـا فـي    

م 2021ديسمبر   
  31كـمـا فـي  

 م 2020ديسمبر 

     إيضاح الموجودات

      الموجودات غير المتداولة:

 115,400  174,624   4)  افي - ممتتكات وم دات

 10,200  7,500   5)  افي  -موجودات غير متموسة 

 125,600  182,124   إجمالي الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة:

 1,085,267  3,107,270   6) وما في حكمهنقد 

 31,888  194,915   7) م اريف مدفومة مقدماً وهر دا مدينة هخرف     

 1,117,155  3,302,185   إجمالي الموجودات المتداولة

 1,242,755  3,484,309   إجمالي الموجودات

      المطلوبات وصافي الموجودات 

      المتداولة: المطلوبات 

 58,950  -   8) ف هر دا دائنة اخر

 58,950  -   ولةامجموع المطلوبات المتد

 40,496  67,422   9) التزامات المنافع المحددا لتموظفي 

 99,446  67,422   مجموع المطلوبات

      صافي الموجودات: 

   411,444)  (197,734)     افي الموجودات غير المقيدا

 1,554,753   3,614,621    18)  افي الموجودات المقيدا 

 1,143,309  3,416,887   صافي الموجودات  

  مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
 3,484,309  1,242,755 

 
 
 

 المدير التنفيذي:   المحاسب: 

 

 

 

  الختم 

   

 
 
 
 

 
 ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية20( إلى رقم )1ات المرفقة من رقم )يضاحن اإلإ
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 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )   جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن
   قائمة األنشطة 

 )باللاير السعودي(
 

 القوائم المالية( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه 20( إلى رقم )1ن اإليضاحات المرفقة من رقم )إ

 5/18

   م 2020  ديسمبر  31إجمالي     م 2021  ديسمبر  31إجمالي   مقيدة    غير مقيدة    االيضاح  

          اإليرادات والمكاسب  

 284,177  1,288,512  -  1,288,512   التبرمات النقدية ال امة  
) التبرمات ال ينية  01 )  1,604  44,973  46,577  303,838 

 11,600  6,000  -  6,000   إيرادات اشتراكات  
) المقيداالتبرمات النقدية  11 )  -  3,481,130  3,481,130  1,604,356 
 3,192  -  -  -   مقارات ودات وم دات تبرمات مينية 
 179,470  49,290  49,290  -     تبرمات زكاا

 615,000  680,100  680,100  -  (12) إمانات الوزارا 
 -  55,050  -  55,050   تخفيل التزام  

          صافي األصول المحررة من القيود 
 -  -    2,195,625)  2,195,625   إمادا ت نيف لتحقق قيد ااستخدام 

 3,001,633  5,606,659  2,059,868  3,546,791   إجمالي االيرادات والمكاسب وإعادة التصنيف  

          المصروفات والخسائر 
 1,341,919  2,323,356  -  2,323,356  (13) م روفات ومسامدات مقيدا  

 177,087  51,101  -  51,101   المسامدات الزكاا 
 9,365  2,975  -  2,975   م روفات جمع هموال 

 5,500  -  -  -   م روفات الحوكمة 
 295,260  138,851  -  138,851  (14) المسامدات ال ينية  

 277,884  359,506  -  359,506  (15) م روفات تشغيل محمتة متئ النشاط 
 142,179  5,398  -  5,398    16) م روفات هنشطة غير مقيدا  

 355,783  418,009  -  418,009  (17) الم روفات ال مومية واضدارية  
 20,761  31,185  -  31,185  (4) ممتتكات وم دات  است الا

 2,700  2,700  -  2,700  (5) إطفاء األ ول الغير متموسة  

 2,628,438  3,333,081  -  3,333,081   إجمالي المصروفات والخسائر 

 373,195  2,273,578  2,059,868  213,710   التغير في صافي األصول  

 770,114  1,143,309  1,554,753  (411,444)    افي األ ول بداية السنة  

 1,143,309  3,416,887  3,614,621  ( 197,734)   صافي األصول نهاية السنة  



 

 

 

 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 قائمة التدفقات النقدية 
 )باللاير السعودي(

 

  
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 العمليات التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 

 م 2020  م 2021

 373,195  2,273,578  التغير في  افي الموجودات خالل السنة 

    تعديالت لتسوية التغير في صافي الموجودات من النشاط التشغيلي:

 20,761  31,185  م دات است الا ممتتكات و 

 2,700  2,700  موجودات غير متموسة  إطفاء

   3,192)  -  وم دات  وداتتبرمات مينية مقارات 

 22,642  29,465  المكو   -التزامات المنافع المحددا لتموظفي  

     : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 -    163,027)  م اريف مدفومة مقدماً وهر دا مدينة هخرف     

 30,666    58,950)  هخرف هر دا دائنة 

   4,219)    2,539)    المسدد -التزامات المنافع المحددا لتموظفي  

 442,553  2,112,412 الناتج من النشاط التشغيلي  صافي التدفق النقدي
    

    التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية

   69,926)    90,409) وم دات شراء ممتتكات 

 ( 69,926)  ( 90.409) )المستخدمة في( األنشطة االستثماريةصافي التدفقات النقدية 

 372,627  2,022,003  في النقد   الزيادة

 ر يد بداية السنة  -وما في حكمه نقد 
 1,085,267  712,640 

 رصيد نهاية السنة  -وما في حكمه نقد 
 3,107,270  1,085,267 

 
 
 
 
 
 

 المدير التنفيذي:   المحاسب: 

 

 

  الختم 

   

 

 ( تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية20( إلى رقم )1ن اإليضاحات المرفقة من رقم )إ
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 م 2021  ديسمبر  31في  للفترة المنتهية القوائم المالية ات حول إيضاح

 )باللاير السعودي(
 

 والنشاط التكوين -1
برقم الموارد البشـرية والتنمية ااجتمامية مسـجتة لدف وزارا )"الجم ية"     المطتقات واألرامل وهبنائ   ، دمم لرماية  جم ية  

 . م21/01/2018هـ الموافق 04/05/1439تاري  ب  1049)
 

 .الممتكة ال ربية الس ودية - جدا الرئيسيها  مركزو

 

 وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها األساسي في ما يلي  :
 رامل نفسيا واجتماميا.دمم المطتقات واأل -

 .رامل والمطتقات في المجال الحقوقيدمم األ -

 .المساهمة في بناء قدرات اارامل والمطتقات في م ارات سوق ال مل -

 .رامل والمطتقاتالمناسر لكوات الحاجة م  األوفير السك  ت -
 

 السنة المالية :
 

 . انفسالسنة وتنت ي بن اية ش ر ديسمبر م   م  كل سنة ميالديةيناير م  هول  لتجم ية تبده السنة المالية
 
 

 أسس اإلعداد -2

 لتزامبيان اال  •

لتم ايير المحاسبية لتمنش ت غير ال ادفة لتربح الم تمدا في الممتكة، ولمتطتبات اضثبات  إتم   مداد القوائم المالية المرفقة وفقاً 
والقياا واضف ا  الواردا في الم يار الدولي لتتقرير المالي لتمنش ت ال غيرا والمتوسطة الم تمدا في الممتكة فيما لم ت الجه  

المحاسبية الس ودية    الم ايير  ال يئة  م   الم تمدا  األخرف  واض دارات  ال يئة،  م   ال ادرا  لتربح  ال ادفة  غير  لتمنش ت 
 المالئمة لظروف الجم ية. والمحاسبي  لتمراج ي 

 

 العرف المحاسبي •

ل رف التكتفة التاريخية وإتم   ساا  هساا ااستحقاق الم دل هو  هو  ،ساا ااستحقاق الم دلأل  طبقاً مداد القوائم المالية وفقاً 
اضيرادات والمكاسر  ااستحقاق لإل باستثناء  األ  يرادات والمكاسروالم روفات والخسائر  التبرمات واشتراكات  مضاء  م  

ساا شامل هساا النقدي المحاسبي وهو  نافع الموظفي  حيث تسجل وفقاً لألباستثناء الم روفات والخسائر م  التزامات مو
 .ف م ايير المحاسبةلتمحاسبة خال

 

 التقديرات المحاسبية   •

 ً لتم يار لم ايير المنش ت غير ال ادفة لتربح ال ادرا م  ال يئة الس ودية لتمراج ي  والمحاسبي  و  إ  إمداد القوائم المالية وفقا
قيمة الموجودات والمطتوبات  الدولي لتمنش ت ال غيرا ومتوسطة الحجم يتطتر استخدام التقديرات واافتراضات التي تلثر متئ  

وبالرغم م     ،المقيدا ومتئ اضف ا  م  الموجودات والمطتوبات المحتمتة في تاري  القوائم المالية واضيرادات والم اريف
تية  ه  التقديرات مبنية متئ هفضل الم تومات واألحداث المتوفرا لدف اضدارا في تاري  إ دار القوائم المالية إا ه  النتائج الف 

 الن ائية قد تختتف م  هكه التقديرات.   
 

التقديرات واضفتراضات دورياً، يتم إظ ار   الفترا      هثرتتم مراج ة هكه  المحاسبية فئ  التقديرات  الناتجة م  تغيير  الت ديالت 
التئ تحدث في ا إكا كا  هثر الت ديل متئ السنة الكف حدث في ا التغيير فقط هومتئ السنة التئ حدث في ا التغيير والسنوات  

 المقبتة إكا كا  هثر الت ديل يمتد لتسنة الكف حدث في ا التغيير والسنوات المقبتة.
 

 عملة الوظيفية وعملة العرضال

 باللاير الس ودي الكي يمثل ال متة الوظيفية وممتة ال رل لتجم ية.تم مرل القوائم المالية 
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 م 2021  ديسمبر  31في  المالية للفترة المنتهية القوائم ات حول إيضاح

 )باللاير السعودي(
 

 السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

 لدي البنوكالنقد  
 البنوا.يتضم  النقد وما في حكمه النقدية بأر دا  

 

   ومعداتممتلكات 
ال بوط في القيمة المتراكمة، إ  وجدت. وتشمل  تدرج الممتتكات والم دات بالتكتفة ب د خ م ااست الا المتراكم و / هو خسائر  

ومند الحاجة إلئ استبدال هجزاء هامة م  الممتتكات والم دات متئ    ،دال هجزاء م  الممتتكات والم داتهكه التكتفة تكتفة استب
بالمثل، مندما يتم  فترات، تقوم الجم ية ب دراج هكه األجزاء كأ ول فردية كات هممار إنتاجية محددا وتست تك ا وفقا لكلا. و

يتم إثبات جميع    ،إكا تم استيفاء م ايير اامتراف  إجراء الفحص الرئيسي، يتم إثبات تكتفت ا في القيمة الدفترية لتم دات كبديل
ل يتم إدراج القيمة الحالية لتتكتفة المتوق ة ضلغاء تشغيل األ   ،مند تكبدها  األنشطةتكاليف اض ال  وال يانة األخرف في قائمة  

 ب د استخدامه في تكتفة األ ل الم ني في حالة استيفاء م ايير اثبات المخ ص. 
 

  يتم احتسار ااست الا متئ هساا القسط الثابت متئ مدف ال مر اضنتاجي المقدر لتموجودات كما يتي:
 ٪   ٪ 

 15 ات وم دات دهج زا و  20 تحسينات متئ مباني مستأجرا 

 20 سيارات  10 ثاث ومفروشات ه

    20 لي دهج زا حاسر 
 

 

ــتب اديتم حكف بند م  بنود الممتتكات والم دات مند  ــتخدامه هو اسـ ــتقبتية م  اسـ ــادية مسـ ه هو مندما ا يتوقع هي منافع اقت ـ
  سـتب اد األ ـول متئ هسـاا الفرق بي   ـافي متح ـالت اا  اسـتب اديتم احتسـار هي هربا  هو خسـائر ناتجة م     ،هاسـتب اد

 األ ل. استب ادمندما يتم  األنشطةوالقيمة الدفترية لأل ل، ويتم إدراج ا في قائمة 
 

الممتتكات والم دات مند ن اية كل ســنة مالية متئ األقل ويتم   اســت الايتم مراج ة القيمة المتبقية واألممار اضنتاجية وطرق 
 ئ الفترات المستقبتية، إكا كا  كلا مناسباً.ت ديت ا مت

 

 موجودات غير ملموسة
وب د اضثبات األولي، يتم إثبات الموجودات  .يتم قياا الموجودات غير المتموسة المستحوك متي ا بشكل منف ل مبدئيا بالتكتفة

ا تتم رسمتة الموجودات غير   .غير المتموسة بالتكتفة ب د خ م هي إطفاء متراكم وهي خسائر انخفال في القيمة متراكمة
 .المتموسة المولدا داختيا ويتم إظ ار الم روفات كات ال القة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الفترا التي يتم تكبدها

 

 .يتم تقييم األممار اضنتاجية لتموجودات غير المتموسة كأممار إنتاجية محددا هو غير محددا
 

لم رفة إ  كا  هناا  الموجودات غير المتموسة كات األممار المحددا متئ مدف هممارها اضنتاجية ويتم تقييم ا  يتم إطفاء 
يتم مراج ة فترا اضطفاء وطريقة   .لالنخفال في القيمةانخفاضا إضافيا في قيمت ا حيثما توافر ملشر متئ احتمالية ت رض ا  

يتم احتسار التغيرات في   .اضطفاء لأل ل غير المتموا كي ال مر اضنتاجي المحدد متئ األقل في ن اية كل فترا تقرير مالي
 ت ديل ال مر اضنتاجي المتوقع هو النمط المتوقع است الا المنافع ااقت ادية المستقبتية المتضمنة في األ ل م  هجل

 

 .فترا هو طريقة اضطفاء، حسبما يتالءم، ويتم الت امل مع هكه التغيرات كتغيرات في التقديرات المحاسبية
 

ائمـةالدخل الشامل اآلخر  يتم إدراج م روفات اضطفاء متئ الموجودات غير المتموسة كات األممار اضنتاجية المحددا في ـق
 .موجودات غير المتموسةضم  فئة الم روفات التي تتوافق مع وظيفة هكه ال

 وإكا .ويتم سنويا تقييم ال مر اضنتاجي غير المحدد لتحديد ما إكا كا  ال مر اضنتاجي غير المحدد غير المحدد ا يزال ساري
يتم   .لم يك  الوضع ككلا، يتم إجراء التغيير في تقييم ال مر اضنتاجي م  ممر غير محدد إلئ ممر محدد متئ هساا احتمالي

 ح هو الخسارا الناتجة م  إلغاء إثبات األ ل غير المتموا متئ هساا الفرق بي   افي متح الت ااستب ادقياا الرب
 

 .والقيمة الدفترية لأل ل ويتم اضدراج في قائمة الدخل الشامل اآلخر مند إلغاء إثبات األ ل
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049البشرية والتنمية االجتماعية برقم )مسجلة بوزارة الموارد 
 م 2021ديسمبر    31في  القوائم المالية للفترة المنتهية إيضاحات حول 

 )باللاير السعودي(
 

 الذمم الدائنة التجارية والمستحقات واألرصدة الدائنة األخرى 
وتمثل االتزامات م  بـضامة تم اـستالم ا وخدمات تتـضم  الكمم الدائنة التجارية لتموردي  والمـستحقات والدائنو  اآلخرو ،  

تدرج المبالغ المســتحقة الدفع مبدئياً بســ ر الم امتة ويتم قياســ ا احقاً  ،تم توريدها لتجم ية قبل ن اية الســنة المالية ولم تســدد
 بالتكتفة المطفأا باستخدام طريقة الفائدا الف تية.

 

 المخصصات
المركز المالي مندما يكو  متئ الجم ية التزام حالي )قانوني هو اـستنتاجي  بناًء متئ حدث ماـضي  يتم قيد مخـ ص في قائمة 

 ويكو  م  المحتمل ا  تحتاج الجم ية لسداد االتزام وم  الممك  تقدير االتزام بشكل موثوق.
 

 اإليرادات 
مانات وال بات التي تتتقاها الجم ية م  المتبرمي  والداممي  وككلا ااشتراكات  اايرادات والمكاسر في التبرمات واض  تتمثل

 يردات والمكاسر وفقاً لألساا النقدي المحاسبي.ثبات اضإويتم  ،وال موات وكافة اضيردات ااخرف المتنومة
 

 المصاريف
تحمت ا الجم ية بأـس ار حيازا المنافع التي تم الحـ ول متي ا ويتم إثبات تتا المـ اريف  يتم اثبات المـ اريف والخـسائر التي ت

 .الم دلااستحقاق  والخسائر طبقاً لمبده 
 

 تحويل العمالت األجنبية
اللاير السـ ودي    إلئتحتفظ الجم ية بسـجالت ا المحاسـبية باللاير السـ ودي ويجري تحويل الم امالت التي تتم بال متة األجنبية 

 متئ هساا هس ار ال رف السائدا في السوق بتاري  تتا الم امالت.
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 م 2021  ديسمبر  31في  المالية للفترة المنتهية القوائم ات حول إيضاح
 )باللاير السعودي(

 
 
 

 ممتلكات ومعدات، صافي -4

   

 تحسينات  
  السيارات  مباني مستأجرة 

أثاث 
  ومفروشات 

  أجهزة
 ليآحاسب 

 
 اإلجمالي  الت ومعدات آ

             التكلفة:  

 147,835  4,697   43,865   39,628  57,645  2,000  م 2021يناير  01كما في  
 90,409  -   3,030   379  -  87,000  اضضافات خالل السنة  

 238,244  4,697   46,895   40,007  57,645  89,000  م2021ديسمبر  31في الرصيد  

 
             

             االستهالك المتراكم:   

 32,435   256    17,367   5,939  8,406  467  م 2021يناير  01الر يد في  
 31,185   705    8,761    4,008   14,411  3,300  السنة  مكو  خالل است الا 

 63,620   961    26,128    9,947   22,817  3,767  م2021ديسمبر  31في كما  

 
             

             صافي القيمة الدفترية: 

 174,624   3,736    20,767    30,060   34,828  85,233  م2021ديسمبر  31في كما  

 115,400   4,441    26,498    33,689   49,239  1,533  م2020ديسمبر  31كما في  
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 م 2021  ديسمبر  31في  القوائم المالية للفترة المنتهية إيضاحات حول 
 )باللاير السعودي(

 

 صافي   –موجودات غير ملموسة   -5
 

 اإلجمالي  برامج   

     التكلفة: 

 13,500  13,500  الر يد في بداية السنة 
 -  -  اضضافات

 13,500  13,500  م2021 ديسمبر 31الرصيد في 

     اإلطفاء المتراكم:

 3,300  3,300  الر يد في بداية السنة 

 2,700  2,700  المحمل متئ السنة 

 6,000  6,000  م2021 ديسمبر 31الرصيد في 

     صافي القيمة الدفترية:

  م2021 ديسمبر 31كما في 
7,500 

 
7,500 

 10,200  10,200  م2020 ديسمبر 31كما في 

 
 وما في حكمه نقد  -6

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 

 31كما في 
 م 2020ديسمبر

 1,084,739  3,107,270 نقد لدف البنوا

 528  -   نقد في ال ندوق

 3,107,270  1,085,267 

 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى      -7

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 

 31كما في 
 م 2020ديسمبر

 31,888  110,000 تأمي   وخدماتمنافع 

 -  84,915 ضريبة القيمة المضافة 

 194,915  31,888 

 

 أخرى أرصدة دائنة  -8

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 

 31كما في 
 م 2020ديسمبر

 58,950  - كمم موظفي  

 -  58,950 
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 م 2021  ديسمبر  31في  القوائم المالية للفترة المنتهية ات حول إيضاح
 )باللاير السعودي(

 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين -9

 

مـكافأا نـ اية الخدمة لجميع الموظفي  بموجر نظام ال مل الســـــ ودي  التزاماتدفع   الجم ـيةي  متئ  ت ي
 مند إن اء خدمت م.

 
 المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي: -أ

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 31كما في  

 م 2020ديسمبر

 40,496  67,422 التزامات المنافع المحددا لتموظفي 
 

 المنافع المحدد للموظفين:  اللتزاماتتسوية القيمة الحالية  -ب

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 31كما في  

 م 2020ديسمبر

 22,073  40,496 اافتتاحي الر يد 

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل

 22,642  29,465 المكو  خالل السنة 

   4,219)    2,539) المزايا المدفومة خالل ال ام 

 40,496  67,422 لتزامات المنافع المحددة القيمة الحالية ال

 

   مقيدة  - التبرعات العينية  أ– 10

 
 31كما في 
 م 2021ديسمبر

 31كما في  
 م 2020ديسمبر

 -  25,873 سر محتاجةه

 -  - غكائية تسال

 -  - تبرمات مينية وجبات بيا 

 -  - حدائق الغكاء 

 -  - تبرمات مينية زكاا فطر 

 -  2,256 لتجم ية  -تبرمات مينية 

 -  - تبرمات مينية جائحة كورونا 

 -  -  ائم إفطارتبرمات مينية 

 -  13,500 ج زا حاسر ه -تبرمات مينية 

 -  2,000 حي غتيل - مينيةتبرمات 

 -  1,344 م  وسالمةهاج زا  -تبرمات مينية 

 -  - هخرف 

 44,973  - 
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 لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن جمعية دعم 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 م 2021ديسمبر    31في  القوائم المالية للفترة المنتهية إيضاحات حول 

 )باللاير السعودي(
 مقيدة غير   –التبرعات العينية  ب  – 10

 
 31كما في 
 م 2021ديسمبر

 31كما في  
 م 2020ديسمبر

 3,850  - سر محتاجةه
 209,000  - غكائية سالت

 57,460  - تبرمات مينية وجبات بيا 
 3,000  - حدائق الغكاء 

 1,950  - تبرمات مينية زكاا فطر 
 5,500  - لتجم ية  -تبرمات مينية 

 3,000  - تبرمات مينية جائحة كورونا 
 8,000  -  ائم إفطارتبرمات مينية 
 -  - ج زا حاسر ه -تبرمات مينية 

 -  - حي غتيل - مينيةتبرمات 
 -  - م  وسالمةهاج زا  -تبرمات مينية 

 12,078  - هخرف 
 -  1,604 تبرمات مينية غير مقيدا 

 1,604  303,838 

 

 المقيدة  التبرعات النقدية -11

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 

 31كما في 
 م 2020ديسمبر

 70,000  - تبرع لسداد ايجار الجم ية  
 67,901  - تبرمات مقيدا متنومة

 95,933  - برامج موسمية 
 188,693  - برنامج اضسكا  

 35,000  - حمتة كورونا
 137,501  - حدائق الغكاء 
 2,800  - الحقيبة الطبية
 39,000  164,207 من ة جود
 54,096  - موسم الحج  

 -  835,000 هللا ال س ود اامير خالد ب  مبدمكتر 
 -  135,081 مشروع هنامل  

 38,950  12,000 كفاات ايتام
 -  4,600 كفاات ارامل

 805,982  13,206 مسامدات
 -  799,888 من ة إحسا   
 -  1,500 الستة الغكائية 

 12,000  89,500 دمم ااسر المحتاجة 
 56,500  5,400 دمم ايجارات 

 -  80,000 دمم مستفيدا لشراء شقة
 -  135,000 شركة محمد متي ابو داود 

 -  1,005,748 وقف
 -  200,000 برنامج منافك 

 3,481,130  1,604,356 
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049والتنمية االجتماعية برقم )مسجلة بوزارة الموارد البشرية 
 م 2021  ديسمبر  31في  القوائم المالية للفترة المنتهية إيضاحات حول 

 )باللاير السعودي(
 إعانات الوزارة  -12

 31كما في  
 م 2021ديسمبر

 31كما في  
 م 2020ديسمبر

 115,000  - برنامج الميثاق األخالقي وجودا الحياا
 500,000  - إمانة جائحة كورونا  

 -  507,000 إمانة دمم التشغيل
 -  173,100 منح برامج

 680,100  615,000 

 
 مصروفات ومساعدات مقيدة  -13

 31كما في  
 م 2021ديسمبر

 31كما في  
 م 2020ديسمبر

 53,500  54,250 مسامدا كفالة هيتام
 245,109  130,972 مسامدات

 81,000  - برامج موسمية 
 94,262  223,331 كفالة هسر محتاجة 
 240,130  336,544 برنامج اضسكا  

 5,648  35,216 )مبادرا هنامل  ان ة  برنامج جودا الحياا
 481,165  - م روفات برنامج كورونا 

 93,000  - حدائق الغكاء 
 39,000  164,207 من ة جود  
 5,000  - موسم الحج 

 4,105  - نشاط يوم المرها
 -  200,000 منافك برامج
 -  684,387 حسا  إمن ة 

 -  108,639 مشروع انامل دمم )ملسسة المتا خالد  
 -  IDEX 300,000 مقد تسويق مع شركة

 -  85,810  خدمات تطومية

 2,323,356  1,341,919 

 
 لمساعدات العينية ا -14

 31كما في  
 م 2021ديسمبر

 31كما في  
 م 2020ديسمبر

 276,460  - ستل غكائية
 10,000  96,600 قرطاسية

 1,950  - زكاا
 3,850  25,873 هسر محتاجة

 3,000  - جائحة كورونا 
 -  1,784 مواد مست تكة 

 -  11,250  حاسر الي
 -  1,344  اج زا ام  وسالمة

 -  2,000  حي غتيل

 138,851  295,260 
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 م 2021  ديسمبر  31في  القوائم المالية للفترة المنتهية ات حول إيضاح
 )باللاير السعودي( 

 
 مصروفات تشغيل محملة على النشاط -15

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 31كما في  

 م 2020ديسمبر

 184,658  223,786 رواتر واألجور  

 26,293  29,685 تأمينات اجتمامية 

 9,658  10,029 ن اية الخدمة  

 -  2,460 تأمي  طبي  

 3,200  4,197 مست تكات 

 38,536  15,748 منافع وخدمات 

 400  - موا الت

 -  33,871 دماية وإمال  

 1,274  1,157 قرطاسية ومطبومات 

 65  -  يانة وإ ال 

 13,800  4,328 اجازات

 -  191 محروقات 

 -  3000 مكافأا لتمت اونات 

 -  2,102 إرساليات وشح   

 -  110 ضيافة 

 -  28,842 الم تومات   )تقنيةمقد ال يانة 

 359,506  277,884 

 
 

 نشطة غير مقيدةاأل مصروفات  -16

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 31كما في  

 م 2020ديسمبر

 74,051  - التطوع 

 3,128  5,398 نشطة غير مقيدا هبرامج و

 65,000  - مقود واتفاقيات 

 5,398  142,179 
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )مسجلة بوزارة 
 

 م 2021ديسمبر    31في  القوائم المالية للفترة المنتهية إيضاحات حول 
 )باللاير السعودي( 

 
 

 المصروفات العمومية واالدارية  -17

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 31كما في  

 م 2020ديسمبر

 267,478  266,540 في حكم ا  رواتر وهجور وما

 27,460  35,109 التأمينات ااجتمامية

 20,157  10,472 يجاراتإ

 4,039  3,382 هدوات كتابية ومطبومات 

 6,578  5,114 بريد وبرق وهاتف 

 681  30,225  يانة وإ ال  وترميم 

 60  497 محروقات و يانة سيارات 

 90  554 ضيافة ونظافة 

 16,683  - جازاتإ

 180  1,095 هجور تحميل وتنزيل 

 -  2,460 تأمي  طبي ومالج 

 11,428  14,318 مكافئات ن اية الخدمة

 29  7,182 مموات بنكية 

 -  4,000 غرامات

 -  103 الك رباء 

 -  2,700 م اريف حكومية 

 -  4,600 تكاليف م نية 

 -  28,843 م تومات   )تقنيةمقد  يانة 

 920  589 هخرف 

 418,009  355,783 
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 م 2021  ديسمبر  31في  القوائم المالية للفترة المنتهية إيضاحات حول 
 السعودي()باللاير  

 
 صافي األصول المقيدة  -18

 

 
 31كما في 

 م 2021ديسمبر
 31كما في   

 م 2020ديسمبر
  125,725     123,914  زكاا

  127,303     127,303  دمم الوزارا الطارئة 
  14,580       -  كفالة اايتام

    -     4,600  كفاات هرامل

  24,861     24,861  امانة تأسيا
  82,679     82,679  تبرمات مقيدا متنومه

  574,022     1,082,926  مسامدات
  14,933     14,933  برامج موسمية 
  26,500     28,000  الستة الغكائية 

  41,641     41,641   دقات 
  70,481     70,481  برنامج  يانة جوال)بنا الجزيرا  

  9,529       -  برنامج ااسكا  
  44,352     100,386  برنامج جودا الحياا ) انامل  ان ه 
  76,415     249,515  امانات الوزارا لتبرامج واانشطة

  56,500     61,900  إيرادات ايجارات 
  53,835     53,835  امانة الوزارا جائحة كورونا

  115,000     115,000  برنامج الميثاق ااخالقي وجودا الحياا
  44,501     44,501  حدائق الغكاء 
  2,800     2,800  الحقيبة الطبية
  49,096     49,096  موسم الحج 

    -     135,000  شركة محمد متي ابو داود 
    -     115,502  من ة احسا  

    1,005,748 وقف
    -     80,000  دمم مستفيدا لشراء شقة

 1,554,753   3,614,621  افي األ ول المقيدا 
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 جمعية دعم لرعاية المطلقات واألرامل وأبنائهن 

 ( 1049مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
 

 م 2021ديسمبر    31في  القوائم المالية للفترة المنتهية إيضاحات حول 
 )باللاير السعودي( 

 
 إدارة المخاطر المالية  -19
 

 القيمة العادلة
القيـمة الـ ادلة هي المبتغ الكي يمك  م  خالله تـبادل ه ـــــل هو تســـــوية التزام بي  هطراف مطتـ ة وراغـبة في  

تختتف جوهريـًا م     لتجم ـيةلتزاـمات الـمالـية ه  القيم الـ ادـلة لتموجودات واا  داراا ت تـقد اضو  ،مـ امـتة تـجارـية
 قيمت ا الدفترية.

 
 

  جنبيةمخاطر العمالت األ
ــــــالت م  التغيرات والتكبكبات في قيمة األدوات المالية نتيجة لتتغير في هس ار  رف   ــــــر ال مــ تنتج مخاطــ

 - إ  وجدت -  وتقوم بتســجيل تأثيرات ا  جنبيةالتغيرات في هســ ار ال مالت األ  داراتراقر اض  ،جنبيةال مالت األ
ــكل جوهري حيث ه  ال متة   هجنبيةلمخاطر ممالت   ةغير م رضــ الجم ية ضــم  القوائم المالية وت تقد ه    بش

ر األمريكئ الحالية تتم باللاير الـس ودي هو الدواالجم ية الرئيـسة لتت امل هي اللاير الـس ودي وم ظم ت امالت  
 والكي س ر  رفه ثابت مع اللاير.

 
 

 مخاطر أسعار العموالت  
ــدات الفائدا التي قد  ـــــ تلثر ستباً إ  مخاطر هس ار ال موات تتمثل في التغيرات والتكبكبات المحتمتة في م ـــ

مطتوبات خاض ة  هي موجودات هو الجم ية ليا لدف   ،لتزامات هو متئ التدفقات النقديةمتــــــئ الموجودات واا
 ا تواجه مخاطر هامة تت تق بأس ار ال موات. الجم ية ومتيه ف    ،وات والتي قد ت رض ا ل كا الخطرل م

 
 

 ئتمانمخاطر اال
ــد  إتمثل في  إ  مخاطر اضئتما  ت ــ ــ ــه والتسبر في تكب ــ ــاء بالتزامــ ــ ــ ــة في الوف ــ ــ خفاق هحد األطراف في هداا مالي

تتضــم  ئتما  التئ يمك  ه  تت رل لمخاطر ااالجم ية  إ  األدوات المالية الخا ــة ب،  خســارا ماليةالجم ية 
وكات قدرا    ات موثوقيةب يداع هموال ا فئ م ــارف مالية كالجم ية تقوم   ،بشــكل هســاســي م  هر ــدا البنا

 ئتما  هامة تنتج م  كلا. اوجود مخاطر  دارائتمانية مالية وا تتوقع اضا
 

 مخاطر السيولة
حتياجات اتتم مراقبة  ،لتزامات ا المالية حال إـستحقاق اامتئ مقابتة الجم ية تتمثل مخاطر الـسيولة في مدم قدرا  

 لتزامات مند استحقاق ا. امتئ التأكد م  توفر هموال كافية لمقابتة هي  داراالسيولة دورياً وت مل اض
 

    اعتماد القوائم المالية  -20
 م.11/09/2022تم امتماد القوائم المالية لإل دار بواسطة اضدارا بتاري       
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