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مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م



الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

الصفحةالفهرس

 ١ - ٢تقرير مراجع الحسابات المستقل 

٣قائمة المركز المالي 

٤قائمة الدخل الشامل  

٥قائمة التغيرات في حقوق الملكية

٦قائمة التدفقات النقدية

إيضـاحات حول القوائم المالية  ٧ -١٤

القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م 

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)



٢٠١٩م٢٠٢٠مإيضاح

األصــــــــول

األصــــــــول المتداولة

٣٦٨٬٠٤٠٬٥٦٨٥٣٬٨٢٣٬٥٩٩النقد وما في حكمه

٤٣٬١٠٢٬٩٣٧٣٬٠٧٤٬٢٠٦مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٧١٬١٤٣٬٥٠٥٥٦٬٨٩٧٬٨٠٥إجمالي األصول المتداولة

األصـــول غير المتداولة

٥٢٧٬٩٥٧٬٥٨٣٢٩٬٧٨٧٬٣٦٤ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي

٦١٬٨٩٠٬٦٣٩١٬٧٠٥٬٥٠١مشروعات تحت التنفيذ

٢٩٬٨٤٨٬٢٢٢٣١٬٤٩٢٬٨٦٥إجمالي األصول غير المتداولة

١٠٠٬٩٩١٬٧٢٧٨٨٬٣٩٠٬٦٧٠إجمالي األصول

المطلوبات وصافى األصول

المطلوبات المتداولة

٧٤٬٠٩٨٬٠٥٠٤٬٥٨٩٬٤٥٥مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

٤٬٠٩٨٬٠٥٠٤٬٥٨٩٬٤٥٥إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

٨١٬٧٤٨٬٧١٢١٬٣٥١٬٠٠٢مخصص مكافأة نهاية الخدمة

١٬٧٤٨٬٧١٢١٬٣٥١٬٠٠٢إجمالي المطلوبات غير المتداولة

صافي األصــول

٥٩٬٦٢٩٬٤٧٤٥٬٢٥٥٬٥٩٢صافي األصــول غير المقيدة

٢٨٬٢٠٥٬٠٩٠٢٩٬٤١٥٬٠٥٤صافي األصول المقيدة

٧٬٣١٠٬٤٠١٤٧٬٧٧٩٬٥٦٧صافي أصول األوقاف

٩٥٬١٤٤٬٩٦٥٨٢٬٤٥٠٬٢١٣إجمالي صافي األصول

١٠٠٬٩٩١٬٧٢٧٨٨٬٣٩٠٬٦٧٠إجمالي المطلوبات وصافي األصــول

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠ م
جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٣-



٢٠١٩م٢٠٢٠مأنشطة أوقافأنشطة مقيدة أنشطة غير مقيدة إيضاح

اإلرادات والمكاسب

 ٦٬٦٠٠ ١٠٬٥٠٠                    -                  -١٠٬٥٠٠ إشتراكات األعضاء

٥٬٥٣٧٬٥٤٢ ٧٤٣٬٧٤٨                    -٧٤٣٬٧٤٨ التبرعات النقدية

٥٨٬٨٩٦                    -                   -                  -                  -التبرعات العينية

٢٩٠٬٨٤٧ ١٣٨٬٧٧٢                    -          ١٣٨٬٧٧٢                  -تبرعات الزكاة النقدية

١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٬٠٠٨٬٥٤٥        ٣٬٠٠٨٬٥٤٥                -                  -تبرعات األوقاف

                 -      ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠                   -                -       ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠إيرادات وقف مبني سابك

٨٬٠٦٤٬٣٥٠ ١١٬٤٩١٬٣٤٣                    -١١٬٤٩١٬٣٤٣                     -٩إيرادات األنشطة

        ١٬٧٠٩٬١٤٧١٬٤٧٧٬٣٨١                    -                  -١٬٧٠٩٬١٤٧ ١٠اإليرادات األخرى

٢٧٬٤٣٥٬٦١٦ ٢٩٬١٠٢٬٠٥٥ ٣٬٠٠٨٬٥٤٥ ١١٬٦٣٠٬١١٥ ١٤٬٤٦٣٬٣٩٥ إجمالي اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

١١مصروفات األنشطة
-                  ( ١٢٬٨٤٠٬٠٧٩)-                   ( ١٢٬٨٤٠٬٠٧٩)( ١٣٬٦٨١٬٤٣٦)

١٢المصروفات العمومية واإلدارية 
( ٣٬٥٦٧٬٢٢٤)-                -                   ( ٣٬٥٦٧٬٢٢٤)( ٥٬٤٦٢٬١٨٢)

(١٩٬١٤٣٬٦١٨ )(١٦٬٤٠٧٬٣٠٣ )                 -(١٢٬٨٤٠٬٠٧٩ )(٣٬٥٦٧٬٢٢٤ )إجمالي المصروفات والخسائر

٨٬٢٩١٬٩٩٨ ١٢٬٦٩٤٬٧٥٢ ٣٬٠٠٨٬٥٤٥ (١٬٢٠٩٬٩٦٤ )١٠٬٨٩٦٬١٧١ التغير في األصول خالل السنة

٧٤٬١٥٨٬٢١٥ ٨٢٬٤٥٠٬٢١٣ ٤٧٬٧٧٩٬٥٦٧ ٢٩٬٤١٥٬٠٥٤ ٥٬٢٥٥٬٥٩٢ صافى األصول بداية السنة

                 -                   -(٤٣٬٤٧٧٬٧١١ )                -٤٣٬٤٧٧٬٧١١ التحويل بين فئات األصول

٨٢٬٤٥٠٬٢١٣ ٩٥٬١٤٤٬٩٦٥ ٧٬٣١٠٬٤٠١ ٢٨٬٢٠٥٬٠٩٠ ٥٩٬٦٢٩٬٤٧٤ صافي األصول نهاية السنة

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

قائمة األنشطة  للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠م

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٤-



٢٠١٩م٢٠٢٠م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
٨٬٢٩١٬٩٩٨ ١٢٬٦٩٤٬٧٥٢ التغير في صافي األصول

تسويات مطابقة صافى االصول مع صافي النقد المتوفر من 
االنشطة التشغيلية:

٢٬٠٤١٬٨٢٣ ٢٬٠٣٢٬٨٥٨ إستهالك ممتلكات واآلت ومعدات

٣٨٣٬٨٥٥ ٤٢٠٬٧٦٢ مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون

١٠٬٧١٧٬٦٧٦ ١٥٬١٤٨٬٣٧٢ التغير في صافي األصول بعد إضافة البنود غير النقدية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة

(٢٬٨٤١٬٤٥٤ )(٢٨٬٧٣١ )مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

٥٤١٬٨٠٩ (٤٩١٬٤٠٥ )مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

(٣١٦٬٥٩٣ )(٢٣٬٠٥٢ )المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٨٬١٠١٬٤٣٨ ١٤٬٦٠٥٬١٨٤ صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

(٢٨٣٬٨٤٢ )(٢٠٣٬٠٧٧ )المدفوع لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

(٦٥٦٬٢٥١ )(١٨٥٬١٣٨ )إضافات مشاريع تحت التنفيذ

(٩٤٠٬٠٩٣ )(٣٨٨٬٢١٥ )صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

٧٬١٦١٬٣٤٥ ١٤٬٢١٦٬٩٦٩ صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

٤٦٬٦٦٢٬٢٥٤ ٥٣٬٨٢٣٬٥٩٩ رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة

٥٣٬٨٢٣٬٥٩٩ ٦٨٬٠٤٠٬٥٦٨ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٥-



إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠م

-١

-٢

 

٤%المباني
٢٠%السيارات

١٠%األثاث والتجهيزات

استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية تم وفقاً لمعيار المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر
على مبالغ األصول والمطلوبات وإيضاحات األصول والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل فترة
التقرير. بالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة في تاريخ إصدار القوائم المالية وفي ظل الظروف إال

أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة األحكام والتقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر، والتعديالت التي تترتب عليها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها
في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

تعترف الجمعية باألصول بنموذج التكلفة حيث يتم قياسها بتكلفة االقتناء بحيث تشمل أي تكاليف مباشرة تجعل األصول قابلة لالستخدام ، بالطريقة التي
تنشدها إدارة الجمعية مطروحاً منها مجمع االستهالك وأي مجمع خسائر الهبوط. يتم رسملة النفقات الالحقة عندما تكون هناك زيادة في المنافع االقتصادية

المستقبلية للجمعية وباإلمكان قياسها بشكل موثوق .

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

الدفاتر التجارية
تمسك الجمعية حسابات منتظمة على الحاسب اآللي وباللغة العربية.

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

نبذة مختصرة عن الجمعية

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

عملة العرض والنشاط
تم عرض القوائم المالية بالرياالت السعودية وهي العملة الرئيسية وعملة العرض للجمعية.

ممتلكات وآالت ومعدات

تقييم إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة بناء على القواعد المنظمة لذلك وطبقاً لنظام العمل السعودي ويتم اثبات مصروف ترك الخدمة طبقاً لمبدأ االستحقاق في

نهاية السنة المالية .

أهداف الجمعية

تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لكل منها ويتم تطبيق نسب االستهالك السنوية التالية :

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية  - جمعية خيرية تعمل بموجب الترخيص رقم ( ٤٢٥ ) والصادر من وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بتاريخ ٢٦/٢/١٤٢٩ هـ ومركزها الرئيسي الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية ونطاق خدمتها الجبيل الصناعية.

تتم مراجعة األحكام والتقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر ، والتعديالت التي تترتب عليها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها
في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

تتمثل أهداف الجمعية طبقا لنظامها االساسي فيما يلي :

- تقديم البرامج والخدمات المتخصصة الشاملة لذوى اإلحتياجات الخاصة لجميع الفئات العمرية بهدف تمكينهم من اإلندماج الكامل في المجتمع .

- تلبية إحتياجات المجتمع في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوى اإلحتياجات الخاصة بالجبيل عن طريق تقديم منظومة من البرامج والخدمات التأهيلية .

- نشر الوعي حول اإلعاقة بين أفراد المجتمع وتثقيف وتدريب أفراد األسرة علي كيفية التعامل األمثل مع ذوى اإلحتياجات الخاصة.

* جميع األهداف الخيرية األخرى التي تتفق مع أهداف الجمعية الجمعية المدرجة في النظام األساسي للجمعية .

أساس العرض
قامت الجمعية بإعداد وعرض قوائمها المالية وفقاً لمعيار المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أسس القياس

-٦-



إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م (تتمة)

 *

 *

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

المخزون
يتمثل المخزون في المواد العينية المتبرع بها أو المشتراة بمعرفة إدارة الجمعية بغرض توزيعها على المستفيدين من أنشطة الجمعية.

يتم قياس األصل الغير ملموس في القوائم المالية وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديله باالستنفاذ .

حيث يتم إثبات األصول غير الملموسة في حالة هبوط في قيمتها على أساس القيمة الممكن استردادها من األصل، ويتم قياس خسائر الهبوط في قيمة
، ويتم األصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة األنشطة ضمن األنشطة من األعمال الرئيسية 

إثبات تلك المصروفات طبقا لمبدأ االستحقاق.

قائمة األنشطة

الذمم الدائنة التجارية
يعتبر التزام "ذمم دائنة تجارية" متداول عندما يتوقع تسويته خالل إثني عشر شهراً من تاريخ القوائم المالية؛ يتم إثبات االلتزام بالمبالغ التي يستحق دفعها
في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة، أو التي تم تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بها إلى الجمعية سواًء تم إصدار فواتير بها أو لم تصدر بواسطة
المورد؛ يتم إثبات االلتزام المالي والذي يشمل الحسابات المكشوفة لدى البنك بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة، أو القروض عن اإلثبات األولي يقاس
االلتزام المالي المتداول بسعر المعاملة بما في ذلك تكاليف المعاملة مطروحاً منه أي مدفوعات لتسديد أصل القرض؛ يتم إدراج مصروف الفائدة الناشئ من

السحوبات على المكشوف في قائمة األنشطة .

تسعير المخزون

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة بناًء على القواعد المنظمة لذلك وطبقاً لنظام العمل السعودي ويتم إثبات مصروف ترك الخدمة طبقا لمبدأ االستحقاق في
نهاية السنة المالية .

تتبع الجمعية سياسة المتوسط المرجح البسيط لتسعير المخزون حيث تستخدم الجمعية نظام الجرد الدوري في المحاسبة عند حركة المخزون ويحسب
متوسط تكلفة الوحدة في نهاية الفترة المالية وفي نهاية العام يأخذ عند تسعير المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل ويتم تقيم المخزون المشتري من قبل
الجمعية بسعر التكلفة والمخزون الداخل للمستودعات من التبرعات العينية يتم تقييمه من قبل لجنة مشكلة من إدارة الجمعية وفي نهاية العام يتم تقييم

المخزون بنفس األسعار التي تم تقييمه بها عند دخوله المستودعات .

األصول غير الملموسة
يتم إثبات األصول غير الملموسة بقيمتها العادلة أي على أساس تكلفتها عند االقتناء وحسب طبيعة العملية التي بموجبها تم اقتناء األصل غير الملموس .

تتضمن قائمة األنشطة اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويالت بين فئات األصول وتعرض قائمة األنشطة تفاصيل التغير في صافي
األصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك صافي أصول األوقاف كما يلي :-

: - هي األصول التي ال تخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة للجمعية وقد تكون األصول غير األصول غير المقيدة 
المقيدة أصول مالية أو عينية .

: - هي األصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهذه القيود مرتبطة باستخدام تلك األصول ألغراض محدودة سواء من حيث قيود األصول المقيدة 
االستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون األصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية .

-٧-



إيضاحات حول القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م (تتمة)

 *

-١

-٢

 *

-١

-٢

 *

 *

 *

 *

يتم إثبات التبرعات العينية والتي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك
التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع .

يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في أصول ثابتة على صافي األصول مباشرة وال يتم اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية .

المصروفات والخسائر

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

يتم إثبات المصروفات التي تتحملها الجمعية بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقا لمبدأ االستحقاق .

التغير في صافي األصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من االتي :-
اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي ال تمثل تغيير في صافي األصول المقيدة أو صافي أصول األوقاف .

التحويالت وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي األصول األخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفائه من قبل
الجمعية .

التغير في صافي األصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة والنقص من االتي :-
التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل الجمعية.

التحويالت وإعادة التصنيف من وإلى صافي األصول األخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفاءه من قبل الجمعية.

اإليرادات والمكاسب

تتمثل اإليرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات واإلعانات والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة ويتم
معالجة اإليراد كما يلي :-

يتم إثبات اإلعانات طبقا ألساس االستحقاق في حال أن تكون اإلعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة .

يتم إثبات التبرعات والزكوات والمنح غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً لألساس النقدي .

المصروفات العمومية واإلدارية

يتم اعتبار جميع التكاليف المتعلقة باإلدارة والتي تتكبدها الجمعية خالل السنة المالية كمصروفات عمومية وإدارية.
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٢٠١٩م٢٠٢٠م٣-

يتألف هذا البند مما يلي :

٦٨٬٠٤٠٬٥٦٨٥٣٬٨٢٣٬٥٩٩نقد بالبنوك

 ٥٣٬٨٢٣٬٥٩٩ ٦٨٬٠٤٠٬٥٦٨

٢٠١٩م٢٠٢٠م٤-

يتألف هذا البند مما يلي :

 ً         ٢٥٠٬٤٦١         ٢٥٠٬٦٧٨مصروفات مدفوعة مقدما

     ٢٬٨٢٣٬٧٤٥     ٢٬٨٥٠٬٣٣٥إيرادات مستحقة

١٬٩٢٤             -                

 ٣٬٠٧٤٬٢٠٦ ٣٬١٠٢٬٩٣٧

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

اإلجمالي

النقد وما في حكمه

ضريبة القيمة المضافة

اإلجمالي

-٩-



-١٠-



إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م (تتمة)

٢٠١٩م٢٠٢٠م٦-

يتألف هذا البند مما يلي :

١٬٨٩٠٬٦٣٩١٬٧٠٥٬٥٠١     

 ١٬٨٩٠٬٦٣٩١٬٧٠٥٬٥٠١     

-٧

٢٠١٩م٢٠٢٠ميتألف هذا البند مما يلي :

٤٬٥٣٦٬٦٨١     ٤٬٠٤٢٬٧٠٠     

٥٢٬٧٧٤           ٥٥٬٣٥٠          

 ٤٬٠٩٨٬٠٥٠٤٬٥٨٩٬٤٥٥     

-٨

٢٠١٩م٢٠٢٠ميتألف هذا البند مما يلي :

     ١٬٢٨٣٬٧٤٠     ١٬٣٥١٬٠٠٢التكلفة اول السنة

        ٣٨٣٬٨٥٥         ٤٢٠٬٧٦٢المخصص المكون خالل السنة

(٣١٦٬٥٩٣ )(٢٣٬٠٥٢ )المسدد خالل السنة

 ١٬٧٤٨٬٧١٢١٬٣٥١٬٠٠٢     

-٩
٢٠١٩م٢٠٢٠ميتألف هذا البند مما يلي :

     ٨٬٠٦٤٬٣٥٠     ٦٬٨٢٣٬٦٩٣إيرادات مركز الرعاية

                -     ٤٬٦٣٧٬٦٥٠كفاالت تأهيل مركز الرعاية 

                -           ٣٠٬٠٠٠مشروع عون لتدريب ذوى الدخل المحدود

 ١١٬٤٩١٬٣٤٣٨٬٠٦٤٬٣٥٠     

-١٠

٢٠١٩م٢٠٢٠ميتألف هذا البند مما يلي :

     ١٬٣٢٣٬٧٢٠     ١٬١٢٣٬٠٩١دعم رواتب العاملين

        ١٥٣٬٦٦١         ٥٨٦٬٠٥٦إيرادات أخرى ( أرباح إستثمارات )

 ١٬٧٠٩٬١٤٧١٬٤٧٧٬٣٨١     

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

اإلجمالي

إيرادات مدفوعه مقدما

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

رصيد المخصص أخر السنة

إيرادات األنشطة

اإلجمالي

مشروعات تحت التنفيذ

مصروفات مستحقة

اإلجمالي

مشروع جمعية إرادة بالجبيل الصناعية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

اإليرادات األخرى

اإلجمالي

-١١-
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-١١

٢٠١٩م٢٠٢٠ميتألف هذا البند مما يلي :

٩٬٦٥٧٬٩٩٩ ٩٬٩١٢٬٥١١ رواتب وما في حكمها

٣٠٧٬٠٨٤ ٣٧٦٬٨٣٨ مكافأة نهاية الخدمة

٦١٤٬٤٧٤ ٤٤٨٬٧٩٤ التأمينات االجتماعية

٢٧٣٬٠٥٦ ٢٧١٬٤٠٤ إيجارات

٦٤٬٠٢٩ ٦٧٬١٧٠ كهرباء ومياه وغاز

٤٠١٬٩١٢ ٥٦٬٤٢٩ تذاكر سفر وانتقاالت

٦٨٬٣٤٦ ٥٣٬٥٣٦ مكتبية ومطبوعات

٦٩٤٬٢١٤ ٨١٦٬٤٨٩ دعاية وإعالن

١٧٬٠١٣ ٥٠٨ برامج وجوائز وحفالت

٥٬٠٢٦ ٢٤٬٠٢١ ضيافة ونظافة

٦٥٬٨٦٦ ١٦٬٥١٠ محروقات ومصروفات سيارات

           ٨٬٨٥٢٢٠٬٨١٨ إنتداب

٨٢٩٬٢٧٤                 -تأجير باصات

           ٦٨٬٢١٠٧٤٬٠٧٦ دورات تدريبية

١٥٤٬٦١٣ ٩٥٬٨١٨ صيانة وإصالح

           ٣٥٬٧١٩٣٢٬٣٩٥ بريد وهاتف

١٥٣٬٦٨١ ٣٨٥٬١٨٢ رسوم حكومية واشتراكات

١٤٥٬٤٠٠ ٢٠٢٬٠٨٨ التأمين والعالج

٥٬٤٧٢                  -مصروف نظم ومعلومات

          ٩٦٬٦٨٨                -تحسينات على مباني مستأجرة

١٣٬٦٨١٬٤٣٦ ١٢٬٨٤٠٬٠٧٩ اإلجمالي

مصروفات األنشطة

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 
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-١٢

٢٠١٩م٢٠٢٠ميتألف هذا البند مما يلي :

٢٬٤١٤٬٥٠٠ ١٬١٤٤٬٢٥٥ رواتب وأجور وما في حكمها

١٥٣٬٦١٩ ١٤٩٬٥٩٨ التأمينات االجتماعية

٦٨٬٢٦٤ ٤٢٬٦٩١ إيجارات

٧٦٬٧٧١ ٤٣٬٩٢٤ مكافأة نهاية الخدمة

١٠٠٬٤٧٨ ١٠٬٣٠٨ تذاكر سفروإنتقاالت

٣٦٬٣٥١ ٦٥٬٠٥٩ تأمين وعالج

١٧٬٠٨٦ ٧٬٨٧٩ مكتبية ومطبوعات

١٧٣٬٥٥٤ ١٬٠٥٥ دعاية وإعالن

١٬٢٥٧ ٣٬٦٥٠ ضيافة ونظافة

٥٬٢٠٥ ٥٬٧٥٠ إنتدابات

١٦٬٤٦٧ ٦٬٠٢٣ محروقات ومصروفات سيارات

           ١٬٤٢٠٣٨٬٦٥٤ صيانة وإصالح

١٦٬٠٠٨ ١٨٬٢٢٢ كهرباء ومياه وهاتف

           ١٤٬٣٩٠٣٨٬٤٢١ رسوم حكومية

١٨٬٥١٩ ٩٬٥٥٠ تدريب وتطوير

             ٢٬٧٥٣١٬٣٦٩ مصروفات نظم ومعلومات

            ٤٬٢٥٤                -برامج وحفالت

        ٢٠٧٬٣١٩                -تأجير باصات

            ٨٬٠٩٠             ٧٬٨٣٩بريد وهاتف

          ٢٤٬١٧٣                 -تحسينات على مباني مستأجرة

٢٬٠٤١٬٨٢٣ ٢٬٠٣٢٬٨٥٨ إستهالكات الممتلكات واآلالت والمعدات

٥٬٤٦٢٬١٨٢ ٣٬٥٦٧٬٢٢٤ اإلجمالي

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

 المصروفات العمومية واإلدارية

-١٣-
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-١٤

-١٥

-١٦

هي مخاطر عدم مقدرة أحد األطراف بالوفاء بإلتزاماته المالية مما يتسبب في خسائر للطرف اآلخر ، تتمثل الذمم التجارية واألخرى بصفة أساسية في مبلغ
مستحق من مجموعة ذات سمعة طيبة وموقفها المالي قوي وعليه ال تتعرض العمليات لمخاطر إئتمان هامة.

مخاطر اإلئتمان

تمثل مخاطر السيولة عدم التمكن من توفير األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية . تنتج مخاطر السيولة في عدم التمكن من بيع أصل
مالي وبسرعة كافية وبمبلغ يقارب قيمته العادلة لتفادي أو تقليل أية خسارة .

مخاطر السيولة

تم تقريب األرقام الظاهرة بالقوائم المالية إلى أقرب لایر سعودي .

إعتماد القوائم المالية لإلصدار
تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل إدارة الجمعية بتاريخ   ٢٧ جمادى األول ١٤٤٢هـ  الموافق (٢٠٢١/٠١/١١م).

تمثل القيمة العادلة التي بموجبها تبادل أصل أو سداد إلتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة ، وحيث يتم إعداد القوائم المالية للجمعية
وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فأنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة ، تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

المالية الخاصة بالجمعية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية .

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

مخاطر العمالت

األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي من النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والذمم

الدائنة التجارية والخصومات األخرى ، وتتعرض هذه األدوات إلى المخاطر التالية :

عام

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ، إن معامالت الجمعية األساسية هي باللایر السعودي
والمعامالت األخرى بالعمالت األجنبية غير مادية ، تراقب اإلدارة تقلبات أسعار العمالت على أساس منتظم وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م (تتمة)

القيمة العادلة
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠م

-٥
يتألف هذا البند مما يلي :

المجموعاألثاث والتجهيزاتالسياراتالمباني

التكلفـــــة

٤٦٬٦٩٣٬٨٤٢ ١٬٩١٧٬٩٩١ ٥٧٦٬١٠٠ ٤٤٬١٩٩٬٧٥١ كما في ١ يناير ٢٠٢٠م

٢٠٣٬٠٧٧ ٢٠٣٬٠٧٧                          -                       -إضافات

٤٦٬٨٩٦٬٩١٩ ٢٬١٢١٬٠٦٨ ٥٧٦٬١٠٠ ٤٤٬١٩٩٬٧٥١ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

مجمع اإلستهالك

١٦٬٩٠٦٬٤٧٨ ١٬٠٨٤٬٠٦٧ ٣٦١٬٦٧٣ ١٥٬٤٦٠٬٧٣٨ كما في ١ يناير ٢٠٢٠م

٢٬٠٣٢٬٨٥٨ ١٨٠٬١٠٨ ٨٤٬٧٦٠ ١٬٧٦٧٬٩٩٠ إستهالك السنة

١٨٬٩٣٩٬٣٣٦ ١٬٢٦٤٬١٧٥ ٤٤٦٬٤٣٣ ١٧٬٢٢٨٬٧٢٨ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٢٧٬٩٥٧٬٥٨٣ ٨٥٦٬٨٩٣ ١٢٩٬٦٦٧ ٢٦٬٩٧١٬٠٢٣  صافي القيمة الدفترية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٢٩٬٧٨٧٬٣٦٤ ٨٣٣٬٩٢٤ ٢١٤٬٤٢٧ ٢٨٬٧٣٩٬٠١٣  صافي القيمة الدفترية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

الجمعية الخيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالجبيل الصناعية ( إرادة )

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية برقم (٤٢٥)

الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

-١٠-


