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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة المركز المالي

2021 ديسمبر 31كما في 

باللاير السعودي

20212020إيضاح

األصول

األصول المتداولة

       4,704,258       4,391,427(4)         النقد وما في حكمه

          135,938            93,355(5)         الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

      4,840,196      4,484,782إجمالي األصول المتداولة

األصول غيــر المتداولة

     10,502,719     11,032,169(6)         بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 

       6,389,450       6,099,450(7)         بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات أوقاف 

              1,244            13,228(8)         بالصافي- األصول غير الملموسة 

    16,893,413    17,144,847إجمالي األصول غير المتداولة

    21,733,609    21,629,629إجمالي األصول

إاللتزامات وصافي األصول

إاللتزامات المتداولة

          744,597            78,206(9)         مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى

         744,597           78,206إجمالي إاللتزامات  المتداولة

إاللتزامات  غير المتداولة

            43,381            65,785(10)       إلتزامات منافع الموظفين

           43,381           65,785إجمالي إاللتزامات غير المتداولة

         787,978         143,991إجمالي إاللتزامات 

صافي األصول 

       8,797,000       8,527,622صافي األصول غير المقيدة 

       4,941,320       4,710,609صافي األصول المقيدة 

       7,207,311       8,247,407صافي أصول األوقاف 

    20,945,631    21,485,638إجمالي صافي األصول 

    21,733,609    21,629,629إجمالي إاللتزامات وصافي األصول 

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٤



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة األنشطة

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

20212020الوقفمقيدةغير مقيدةإيضاح

اإليرادات والمكاسب 

                -               400               -               -             400إشتراكات األعضاء

     1,135,350     1,069,254               -       650,000      419,254التبرعات النقدية

                -        461,333               -       461,333              -التبرعات العينية

     1,795,924     1,334,411    1,334,411               -              -إيرادات األوقاف

     1,106,796        568,395               -       568,395              -إيرادات أخرى 

    4,038,070    3,433,793   1,334,411   1,679,728      419,654إجمالي اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

     2,491,901     1,910,439               -    1,910,439              -(11)              تكلفة األنشطة

          89,284            4,315           4,315               -              -(12)              مصروفات الوقف

     1,129,619        609,809               -               -      609,809(13)              المصروفات اإلدارية والعمومية

        515,307        366,257       290,000               -        76,257(7) & (6)إستهالكات ممتلكات وآالت ومعدات

            1,593            2,966               -               -          2,966(8)                اإلطفاءات لألصول غير الملموسة

    4,227,704    2,893,786       294,315   1,910,439      689,032إجمالي المصروفات والخسائر

      (189,634)       540,007   1,040,096     (230,711)    (269,378)التغير في صافي األصول خالل السنة

  21,135,265  20,945,631   7,207,311   4,941,320  8,797,000صافي األصول بداية السنة

  20,945,631  21,485,638   8,247,407   4,710,609  8,527,622صافي األصول نهاية  السنة

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٥



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) 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 

               (189,634)                540,007التغير في صافي األصول خالل العام

تعديالت لتسوية التغير في صافي  األصول خالل العام مع النقد الصافي من 

:األنشطة التشغيلية 

                 515,307                 366,257إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

                    1,593                    2,966إطفاء الموجودات غير الملموسة

:التغيرات في رأس المال العامل 

               (120,533)                   42,583دفعات مقدمة واألصول المدينة األخرى

               (213,215)               (666,391)إلتزامات متداولة أخرى

                   16,617                   22,404مخصص إلتزامات منافع الموظفين

                  10,135                307,826صافي التدفقات النقدية  المتاحة من األنشطة التشغيلية

:التدفقات النقدية مـن األنشطة اإلستثمارية 

            (1,358,997)               (605,707)آالت ومعدات , إضافات على ممتلكات

                        -                 (14,950)إضافات على األصول غير الملموسة

           (1,358,997)               (620,657)األنشطة اإلستثمارية (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  

           (1,348,862)               (312,831)صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل العام

             6,053,120             4,704,258النقـد وما في حكمه بدايـة العام

             4,704,258             4,391,427النقد وما في حكمه نهاية العام

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٦



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) 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

1-2

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

3-2

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

4-2

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

.التحسين المستمر للبناء المؤسسي للمكتب التعاوني

جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة بالمدينة المنورة هي جمعية تعمل بموجب السجل 

الموافق 1428/10/08الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بتاريخ  (3571)رقم 

2007/07/20.

.دعوة افراد المجتمع في المدينة المنورة

.توعية الجاليات بجميع فئاتهم ولغاتهم

.توعية الزوار القادمين الي المدينة المنورة في العمرة والحج

.تأهيل الدعاة للقيام بالدعوة الي هللا علي علم وبصيرة

٧



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) 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 حكمه1-3

الممتلكات واآلالت والمعدات2-3

%15األثاث والتجهيزات

%20السيارات

%15 أدوات مكتبية 

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

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 

. 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

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

تظهر البنوك الدائنة ضمن القروض في . ذات 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

٨



جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

األصول غير الملموسة3-3

المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى4-3

إلتزامات منافع الموظفين5-3

 اإليرادات6-3

إثبات اإليرادات

-

-

-

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

.قبل المورد أم ال

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

.العام ألحكام نظام العمل والعمال السعودي 

٩
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إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

-

المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البرامج واألنشطة 7-3

المخصصات وإاللتزامات المحتملة 8-3

قائمة األنشطة 9-3

*

*

*

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

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

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

:األصول المقيدة وغير المقيدة كما يلي

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

.اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية

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 . تقدير موثوق به لمبلغ إاللتزام

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

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

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

.بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

*

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية10-3

 الهبوط في قيمة األصول المالية غير الذمم المدينة11-3

النقد وما في حكمه4

20212020

           26,241           41,937نقد في الصندوق 

       4,678,017       44,349,490 - 1أرصدة لدى البنوك  

      4,704,258      4,391,427 ديسمبر31النقد وما في حكمه في 

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

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

: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
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

:يشمل النقد في البنوك البنوك التالية1-4

       3,897,659       3,927,763حساب الوقف- مصرف الراجحي 

          199,138          185,472حساب الزكاة- مصرف الراجحي 

          518,007          135,101الحساب العام- مصرف الراجحي 

           44,500           80,262مصرف البالد

           18,713           20,892مصرف االنماء

      4,678,017      4,349,490المجموع

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى5

20212020

ً            77,234           29,167مصاريف مدفوعة مقدما

           51,390           64,188ذمم موظفين مدينة

             7,132                 -الودائع 

                182                 -حسابات مدينة أخرى 

         135,938           93,355 ديسمبر31الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى في 
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 6

اإلجمالياإلجمالي

20212020

        11,862,107        13,221,104          3,748,866          1,049,832          1,409,475            420,243         6,592,688التكلفة في بداية السنة

          1,358,997             605,707             559,537               27,170                     -              19,000                    -األضافات

       13,221,104       13,826,811         4,308,403         1,077,002         1,409,475           439,243        6,592,688التكلفة في نهاية السنة

          2,565,578          2,718,385                     -             979,365          1,409,474            329,546                    -مجمع اإلستهالك  في بداية السنة

             152,807               76,257                     -               56,728                     -              19,529                    -إستهالك  السنة

         2,718,385         2,794,642                    -         1,036,093         1,409,474           349,075                   -مجمع اإلستهالك  في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

       11,032,169         4,308,403              40,909                       1             90,168        20216,592,688 ديسمبر 31في 

       10,502,719         3,748,866              70,467                       1             90,697        20206,592,688 ديسمبر 31في 

بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات أوقاف 7

اإلجمالياإلجمالي

20212020

          7,041,950          7,041,950                     -                     -                     -         5,800,000         1,241,950التكلفة في بداية السنة

         7,041,950         7,041,950                    -                    -                    -        5,800,000        1,241,950التكلفة في نهاية السنة

             290,000             652,500                     -                     -                     -            652,500                    -مجمع اإلستهالك  في بداية السنة

             362,500             290,000                     -                     -                     -            290,000                    -إستهالك السنة

            652,500            942,500                    -                    -                    -           942,500                   -مجمع اإلستهالك  في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

         6,099,450                    -                    -                    -        4,857,500        20211,241,950 ديسمبر 31في 

         6,389,450                    -                    -                    -        5,147,500        20201,241,950 ديسمبر 31في 

       المباني األراضي

  أدوات مكتبية السيارات األثاث والتجهيزات األراضي
 المشروعات تحت 

التنفيذ
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

بالصافي- األصول غير الملموسة 8

اإلجمالياإلجمالي

20212020

             12,500             12,500            12,500التكلفة في بداية السنة

                    -              14,950             14,950األضافات

             12,500             27,450            27,450التكلفة في نهاية السنة

               9,663             11,256            11,256مجمع إطفاء في بداية السنة

                1,593                2,966               2,966إطفاء السنة

             11,256             14,222            14,222مجمع إطفاء في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

             13,228            202113,228 ديسمبر 31في 

               1,244              20201,244 ديسمبر 31في 

15%نسب اإلطفاء السنوية  

 برامج كمبيوتر
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى9

20212020

         13,800              -مصروفات مستحقة

          4,409              -ذمم موظفين دائنة

         76,388         78,206مبالغ محجوزة للغير

       650,000              -قرض حسن

      744,597        78,206 ديسمبر31مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى في 

إلتزامات منافع الموظفين10

20212020

        26,764        43,381رصيد أول العام 

         40,757         26,985المحمل على قائمة األنشطة

       (24,140)         (4,581)المدفوع خالل العام

        43,381        65,785رصيد آخر العام 

تكلفة األنشطة11

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

              -       188,000       188,000              -مصاريف الزكاة

         21,460         17,344         17,344              -مصاريف تنمية الموارد

       386,695       176,310       176,310              -مصاريف برنامج الدعوة العامة

       890,595       793,236       793,236              -مصاريف توعية الجاليات

       783,103       735,549       735,549              -مصاريف تشغيلية برامج

-              -              -              410,048       

   2,491,901   1,910,439   1,910,439              -إجمالي تكلفة األنشطة

مشروع مؤسسة الملك سلمان بن عبد العزيز الخيرية
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

مصروفات الوقف12

20212020

         89,284          4,315مصاريف اوقاف

        89,284          4,315المجموع

المصروفات اإلدارية والعمومية13

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

       615,462       474,091              -       474,091إدارية- رواتب وأجور و بدالت 

         38,055              -              -              -إيجارات و بدل سكن

       139,069         28,820              -         28,820رسوم حكومية 

         68,306          5,668              -          5,668صيانة وإصالح 

         70,808         13,206              -         13,206هاتف وكهرباء و ماء

              -          2,424              -          2,424مصاريف بنكية

         54,988         24,921              -         24,921تأمين 

              -          5,000              -          5,000مصروف ديون مشكوك في تحصيلها

         13,800              -              -              -أتعاب مهنية وإستشارات 

              -          4,182              -          4,182زيوت ومحروقات 

          3,427          1,453              -          1,453قرطاسية ومطبوعات 

          5,340          3,013              -          3,013ضيافة و نظافة

         57,093          5,683              -          5,683التأمينات اإلجتماعية

              -          4,413              -          4,413تذاكر سنوية وبدل إجازات

         40,757         26,985              -         26,985مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

              -             350              -             350مستلزمات أنظمة المعلومات

              -          9,600              -          9,600مصاريف التدريب والتاهيل

         22,514              -              -              -مصاريف إدارة أخرى

   1,129,619      609,809              -      609,809المجموع

إعتماد القوائم المالية14

. م 2022 سبتمبر 20تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل اإلدارة في 

 إاللتزامات المحتملة15

(ال يوجد: 2020) يتطلب األمر اإلفصاح عنها 2021 ديسمبر 31التوجد أي إلتزامات محتملة كما في 
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(3571) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

 اإلرتباطات المالية16

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

األحداث الالحقة17

األدوات المالية18

مخاطر اإلئتمان1-18

مخاطر سعر الفائدة 2-18

مخاطر السيولة3-18

مخاطر العمالت4-18

عام19

.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 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 

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

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
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