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قائمة التدفقات النقدية 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

تقرير المراجع المستقل

المملكة العربية السعودية-  القصيم 
 م2021 ديسمبر 31القوائم المالية كما في 

المحتويات

قائمة المركز المالي

قــائمة األنشطة 



 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31إيضاحاألصـــــــــــــــــــــــــــــــول

820,021548,291(3)النقد لدى البنوك
108,8513,983(4)مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

5311,046الــــــــــمـــــــخــــــــــــــــزون

929,402553,320إجمالي األصـول المتداولة 

196,35014,624(5)صـــــــــــــافي األصــــول الثابتـــة
15,51721,355(6)صافي األصول غير الملموسة

211,86735,979إجمالي األصول غير المتداولة
1,141,269589,299إجمــــــالى األصـــــــــــول 

21,17861,883(7)مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى
21,17861,883إجمـــــــــالى االلتــــزامـــــات المتداولة

3,000 3,875(8)مخصص مكافاة نهاية الخدمة

3,8753,000إجمالى االلتـزامات غير المتداولة

566,049474,416 صافي األصول غير المقيدة
550,16850,000(14)صــافــي األصــول المـقيـدة

1,116,217524,416إجمــالي صـــــافي األصـــــول
1,141,269589,299إجمـــــالى االلتزامات وصافى األصول

االلتزامات غير المتداولة

جزء اليتجزأ من القوائم المالية (14)الى رقم  ( 1 )إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية-  القصيم 
قائمة المركز المالي

المبالغ باللاير السعودى

األصـــــــــــول المتـــداولــة

االلتزامات وصافي األصـــــــول

صـــــــافي األصــــــــــول

األصــــــــــول غير المتداولة

االلتزامات المتداولة
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إجمــــــــــالي مــقيــــــــــــدةغيـــر مقيــــدةإيضاحالبيــــــــــــان
 م2021/12/31

إجمــــــــــالي 
 م2020/12/31

اإليرادات والمكاسب
3,900 4,900 0 4,900 اشتراكــــــات األعضاء
117,232 42,047 0 42,047التبرعات النقدية العامة
58,380 15,098 15,098 0 (9)التبرعات النقدية المقيدة

16,095 18,372 12,476 5,896 التبرعات العينية
80,400 20,700 020,700 تبرعات خدمات تطوعية

0 1,219,334 1,219,334 0 (10)اإلعانات الحكومية
200,171 281,211 0 281,211 (11)إيــرادات األنــشطــة 

250 0 0 0 تبرعات أصول
5,240 1 0 1 تبرعات تخفيض التزام

481,668 1,601,664 1,267,608 334,056 إجمالى اإليرادات والمكاسب
المصروفات والخسائر

3,587 0 0 0 المساعدات النقدية
13,3780 13,378 0 المساعدات العينية 

0 65,896 65,896 0 مصاريف األنشطة المقيدة
20,7000 20,700 0 مصروفات مقيدة خدمات تطوعية

667,4660 667,466 0 مصروفات المنح الحكومية
304,500 152,570 0 152,570 (12)مصاريف األنشطة 

51,642 62,243 0 62,243 (13)المصاريف العمومية واإلدارية
22,6234,028 0 22,623مصروفات استهالك األصول الثابتة

1,996 5,838 0 5,838 مصروفات استهالك األصول الغير ملموسة
365,753 1,010,713 767,440 243,273 إجمالى المصـــروفات والخســــائر

التغير في صافي األصول من األنشطــــة 
115,915 590,950 500,168 90,782 المستمـــــــــــــرة

0 850 0 850 تسويات سنوات سابقة
141,710 0 0 0 مصروفات سنوات سابقة

التغير في صافي األصـول من البنــــــــود 
(141,710)850 0 850 االستـــــــــثنــائيــة

(25,795)591,801 500,168 91,633 التغيــــــــر في صافي األصول 
550,211 524,416 50,000 474,416 صافي األصول في بداية السنة
524,416 1,116,217 550,168 566,049 صافي األصول في نهاية السنة

المبالغ باللاير السعودى

م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية-  القصيم 
قــائمة األنشطة 

البنــود االستثنـائيــة

جزء اليتجزأ من القوائم المالية (14)الى رقم  ( 1 )إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 م 2020/ 12 /31 م2021/ 12 /31التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
25,795-591,801التغـــير في صافي األصول 

22,6234,028إهـــــــالك األصـول الثابـتة
5,8381,996استنفاذ األصول غير الملموسة

0(16)استبعادات مجمع إهالك األصول الثابتة

(19,771)620,245 التغيــــــــــر في صافي األصـــول بعد التســويات

10,562(104,868)مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

(1,046)515الــــــــــمـــــــخــــــــــــــــزون

25,122(40,705)مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى

0(2,000)(المستخدم)مخصص مكافاة نهاية الخدمة 

2,8751,625(المكون)مخصص مكافاة نهاية الخدمة 

476,06216,492صافي التدفقات النقدية المتوفر من األنشطة التشغيلية

(8,028)(205,429)شـــــــــــــراء وإضافات أصـــــول ثابــــتة
0 1,096 استبعادات أصـــــول ثابــــتة
(23,351)0إضافات أصول غير ملموسة

(31,379)(204,333)األنشطة االستثمارية (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  

(14,887)271,730التغير في النقدية خالل السنة
548,291563,178رصيد النقدية وما في حكمها بداية السنة

820,021548,291رصيد النقدية وما في حكمها نهاية السنة

المبالغ باللاير السعودى

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

جزء اليتجزأ من القوائم المالية (14)الى رقم  ( 1 )إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية-  القصيم 
قائمة التدفقات النقدية 

التغير في األصول والخصوم التشغيلية
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. م 2021/12/31 م وتنتهى في 2021/1/1تبدأ السنة المالية في  :السنة المالية  (5/1)

أُعدت القوائم المالية المرفقة معبراً عنها باللاير السعودى و طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها للمنشأت الغير هادفة للربح فى المملكة 
وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من خالل الجمعية , العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

-:

إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشأت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التى قد 
إضافة إلى اإليرادات والمصروفات , تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم الُمحتملة فى تاريخ القوائم المالية 

الُمسجلة خالل تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن 
.النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات 

.تمكين المرأة من مهارات العمل المناسب لها .3

.رفع مستوى الوعى لدى المرأة . 4

:أسس العرض وأهم السياسات المحاسبية المتبعة : إيضاح  (2)

:إستخدام التقديرات  (1/2)

الجمعية التنموية النسائية بالرس :اسم الجمعية   (1/1)

:معلومات عن الجمعية : إيضاح   (1)

م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية-  القصيم 
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

القصيم : المركز الرئيسى  (2/1)

. هـ 1438 / 11 /  15بتاريخ  ( 1029 )مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم  :رقم التسجيل   (3/1)

:-أهداف الجمعية  (4/1)

رعاية المرأة تربويا واجتماعيا. 1

تعزيز القيم اإليجابية لدى المرأة. 2
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م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
المملكة العربية السعودية-  القصيم 

 :العرف المحاسبي  (2/2)
:-ويتم تسجيل اإليرادات والمصروفات طبقاً لما يلى , تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 

:المصـــــروفات   (ب)

.يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور استحقاقها طبقاً لمبدأ االستحقاق  (1)               

.يتم إثبات مصروفات األنشطة فور استحقاقها طبقاً لمبدأ االستحقاق  (2)               

.يتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة والزكاة  طبقاً لألساس النقدى  (3)               

تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كاٍف للديون المشكوك في تحصيلها وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها

يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس  (2)
.القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات 

يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقاً ألساس االستحقاق وذلك عند توافر  (1)
:-الشروط التالية 

تتمثل اإليرات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات التي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة اإليرادات األخرى وتتبع 
:الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي 

:اإليــــــرادات   (أ)

:النقدية وشبه النقدية 

:الذمم المدينة 

.أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية االستخدام فى المستقبل  (أ/ 1) 

.أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة  (ب/ 1) 

.أن يكون التبرع قابالً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية  (ج/ 1) 

.ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك 

تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية وكافة المصروفات األخرى يتم تصنيفها 
:كمصاريف عمومية وإدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتهاوفقاً لما يلي 

.وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقاً لألساس النقدى * 
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م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية-  القصيم 
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

يتم االعتراف بالموجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها 
بدرجة عالية من الدقة , ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع االستهالك , وفي حالة وجود مؤشرات على 

اضمحالل تلك األصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل , وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على 
عمرها اإلنتاجي المقدر وفقاً للمعدالت المبينة بايضاح االصول الثابتة

:-األصول الثابتة 

 يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق فى الفترة المحاسبية التى تم االستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة 
.للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل االعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها 

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في 
.أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقاً 
لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين

:الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

:-التبرعات 

:-التبرعات العينية 

:قائمة التدفقات النقدية

.يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها 
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 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31النقد لدى البنوك (3)
820,021548,291نقد بالبنوك

820,021548,291اإلجمـــــــــــــالى

 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31مصروفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى (4)
71,2200مصروفات مدفوعة مقدما

3610ذمم مدينة اخري
6,2571,530عهد موظفين

31,0132,153ضريبة القيمة المضافة
0300المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

108,8513,983اإلجمـــــــــــــالى

م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية-  القصيم 
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
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نسبة الـبـيـــــــــــــــــــــــان
اإلهالك

تكلفة األصول
  بداية السنة

اإلضافات 
خالل السنة

االستبعادات
خالل العام

تكلفة األصول
نهاية السنة

مجمع اإلهالكات
بداية السنة

اإلهالكات
خالل السنة

مجمع 
اإلهالك 
المستبعد

مجمع اإلهالكات
نهاية السنة

صافي قيمة األصول 
في

 م2021/12/31

صافي قيمة األصول 
في

 م2020/12/31

1,66026,323027,9835742,79803,37224,6111,086%25أجهزة األتصال واألمن والحماية

11,17615,495026,6712,6302,82105,45121,2208,546%25أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها
3,20014,696017,8961,3192,30803,62714,2691,881%25أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

23023001601600214%25العدد واألدوات
3,406124,026866126,56650912,258012,767113,7992,897%25األثاث المكتبي 

04,03504,035070907093,3260%25أدوات وأجهزة التصوير والعرض
020,854020,85401,73001,73019,1240%25لوحات الدعاية واإلعالن

19,672205,4291,096224,0055,04822,6231627,655196,35014,624

نسبة الـبـيـــــــــــــــــــــــان
االستنفاذ

تكلفة األصول
  بداية السنة

اإلضافات 
خالل السنة

االستبعادات
خالل العام

تكلفة األصول
نهاية السنة

مجمع االستنفاذ
بداية السنة

االستنفاذ
خالل السنة

مجمع 
اإلهالك 
المستبعد

مجمع االستنفاذ 
نهاية السنة

صافي قيمة األصول
في

 م2021/12/31

صافي قيمة األصول
في

 م2020/12/31
23,3510023,3511,9965,83807,83415,51721,355%25رخص البرامج واألنظمة

23,3510023,3511,9965,83807,83415,51721,355

م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
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صافي األصول الثابتة (5)

اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــالي
: -األصول غير الملموسة   (6)

اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــالي
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 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى (7)
17,0760شيكات تحت السداد

1,7880موردين
31416,661ذمم موظفين

011المياه
042,511رواتب موظفين
2,0002,700اشتراكات مقدمة
21,17861,883االجمـــــــــــــالى

 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31مخصص مكافأة نهاية الخدمة (8)
3,0001,375رصيد المخصص أول العام

2,8751,625تعزيز المخصص خالل العام
2,0000المنصرف من المخصص خالل العام

3,8753,000االجمـــــــــــــالى

 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31التـــــبرعات النقــدية المقيدة (9)
15,098592برامج موسمية

07,788مساعدات
050,000تبرع مؤسسة الجميح الخيرية

15,09858,380اإلجمـــــــــــــالى

 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31اإلعانات الحكومية (10)
1,217,8340دعم التشغيل- المنح الحكومي 
1,5000التميز المؤسسى- المنح الحكومي 

1,219,3340اإلجمـــــــــــــالى

 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31إيـرادات األنشطة  (11)
11,0146,354مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج

270,197193,817رسوم برامج وانشطة مخصصة
281,211200,171اإلجمـــــــــــــالى

م2021الجمعية التنموية النسائية بالرس
(1029)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 
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 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31مصاريف األنشطة  (12)
4,5000مصاريف جمع األموال

5,1240مصاريف الحوكمة
142,94658,703مصروفات تشغيل محملة علي النشاط

0154,535مصاريف مكافأت العاملين
0862مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
010,000مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة عينية

080,400مصاريف برنامج أشار واماز 
152,570304,500اإلجمـــــــــــــالى

 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31: -المصاريف العمومية واإلدارية  (13)
3700الكهرباء والمياه والغاز ومصاريف الصرف الصحي

2,1000مكاتب- إيجار ممتلكات 
1190مصروفات أخرى

469444الهاتف والفاكس واإلنترنت
48,39044,965الرواتب واألجور االساسية 

2,8751,500تعويضات نهاية الخدمة 
7,9204,320تأمينات اجتماعية 

066أدوات مستهلكة مصروفة
016الوقود والمحروقات 

0301صيانة وإصالح 
05مصاريف الضيافة 

025مصاريف بنكية وعموالت
62,24351,642اإلجمـــــــــــــالى

 م 2020/ 12 /31 م 2021/ 12 /31صافي األصول المقيدة (14)
550,16850,000تبرعات وإيرادات مقيدة 

550,16850,000اإلجمـــــــــــــالى
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