الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
منطقة الرياض – اململكة العربية السعودية
القو ائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م
وتقريراملراجع املستقل

الفهـ ــرس

الصفحة

تقرير املراجع املستقل

_

قائمة املركز املالي

1

قائمة األنشطة

2

قائمة التدفقات النقدية

3

اإليضاحات حول القوائم املالية

17-4

تقريراملراجع املستقل
إلى السادة  /أعضاء الجمعية العمومية

املحترمين

الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
الرياض – اململكة العربية السعودية
الــرأي:
لقد راجعنا القوائم املالية للجمعية السعودية األهلية لرعاية األرامل واملطلقات (ايامى) مسجلة بوزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية تحت رقم ( )643والتي تشمل قائمة املركز املالي كما في 31ديسمبر 2021م وقائمة األنشطة وقائمة
التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية في 31ديسمبر2021م واإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )25بالقوائم املالية ،بما
في ذلك ملخص للسياسات املحاسبية الهامة.
في رأينـا ،أن القوائم املالية املرفقة للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية ،املركز املالي للجمعية كما في  31ديسمبر
ً
2021م وأداؤها املالي وتدفقاتها للسنة املالية املنتهية في 31ديسمبر2021م ،وفقا ملعيار املنشآت غير الهادفة للربح الصادر من
الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ،وباإلضافة إلى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.
أساس الرأي:
ً
لقد قمنا باملراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،ومسؤوليتنا بموجب تلك املعايير تم
ً
توضيحها في قسم مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك
ً
وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية .كما وفينا أيضا بمتطلبات سلوك
ً
وآداب املهنة األخرى طبقا لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
آمر أخر :
تمت مراجعة القوائم املالية للجمعية السعودية األهلية لرعاية األرامل واملطلقات (ايامى) للسنة املنتهية في  31ديسمبر
ً
2020م من قبل مراجع آخر أبدى رأيا غير معدأل في تلك القوائم بتاريخ  7يوليو2021م.
مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة حول القوائم املالية:
ً
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بشكل عادل وفقا ملعيار املنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة
السعودية للمراجعين واملحاسبين ،وباإلضافة إلى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين
تحريف جوهري ناتج عن
واللئحة املالية للجمعية وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من
ٍ
غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم املالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب
مقتض ى الحال ،وعن األمور ذات العلقة بمبدأ االستمرارية ،وتطبيق مبدأ االستمرارية في املحاسبة ،ما لم تكن هناك نية
لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياته ،أو ليس هناك خيار ملئم بخلف ذلك.
وإن املكلفون بالحوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير املالي في الجمعية.
مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية:
تحريف جوهري ناتج عن غش أو
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من
ٍ
عال من التأكيد.
خطأ ،وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
ً
ً
إال أنه ليس ضمانا على أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية
ً
ً
ستكشف دائما عن تحريف جوهري موجود .يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ.

مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية(:تتمة)
ُ
وت َعد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها ،إذا كان يمكن بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي
يتخذها املستخدمون ً
بناء على هذه القوائم املالية.
ً
وكجزء من املراجعة ،وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم املنهي ونحافظ
على نزعة الشك املنهي خلل املراجعة .كما نقوم بـ:
• تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم املالية سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
مراجعة ملواجهة تلك املخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية وملئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم
اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ ،أو تزوير ،أو
حذف متعمد ،أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية للجمعية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملئمة وفقا للظروف ،وليس
بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
• تقويم مدى ملئ مة السياسات املحاسبية املستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات املحاسبية اإلفصاحات ذات العلقة التي
قامت بها اإلدارة.
ً
• استنتاج مدى ملئمة تطبيق اإلدارة ملبدأ االستمرارية في املحاسبة ،واستنادا إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها ،فيما
ً ً
إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا حول قدرة الجمعية على االستمرار في العمل
ً
وفقا ملبدأ االستمرارية .وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ،يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات
العلقة الواردة في القوائم املالية ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،عندها يتم تعديل رأينا .وتستند إستنتاجاتنا إلى
أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول املراجعة .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد
تؤدي إلى توقف الجمعية عن االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقويم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم املالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم املالية تعبر عن
ً
املعاملت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضا عادال.
نقوم بإبلغ اإلدارة  -من بين أمور أخرى  -بالنطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه
قصور مهمة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلل مراجعتنا.
التقريرعن املتطلبات النظامية والتنظيمية االخرى:
وفي رأينا أن القوائم املالية املرفقة للجمعية السعودية األهلية لرعاية األرامل واملطلقات (ايامى) تتفق مع متطلبات نظام
الجمعيات واملؤسسات الخيرية املعتمد من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية والنظام األساس ي للجمعية فيما يتعلق
بإعداد وعرض القوائم املالية.
املحاسب القانوني
الرياض:
املو افق:

1443هـ
2022م
سعد عبد الرحمن املطرب
ترخيص رقم ()606
بتاريخ  13جمادى األول 1439هـ

الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
قائمة املركزاملالي
كما في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
إيضاح
املوجــودات
املوجــودات املتداولة
النقد وما في حكمه
ارصدة مدينة أخرى
استثمارات مالية
مجموع املــوجودات املتداولة
املوجــودات غيراملتداولة
ممتلكات واآلالت واملعدات  -بالصافي
عقارات االستثمارية  -بالقيمة العادلة
موجودات غير امللموسة  -بالصافي
مجموع املوجــودات غيراملتداولة
إجـمالي املوجــودات
املطلوبــات وصافي األصول
املطلوبــات املتداولة
أرصدة دائنة أخرى
مجموع املطلوبــات املتداولة
املطلوبــات غيراملتداولة
مخصص منافع املوظفين
مجموع املطلوبــات غيراملتداولة
مجموع املطلوبــات
صافي األصول
صافي األصول غير املقيدة
صــافــي األصول املـقيـدة
صــافــي أصــول األوقــاف
مجموع ص ـ ــافي األصــول
إجمالي املطلوبــات وصافي األصــول

 31ديسمبر2021م

 31ديسمبر2020م

()4
()5
()6

16,625,280
765,577
17,390,856

4,731,167
128,148
6,000,000
10,859,315

()7
()8
()9

5,694,627
7,760,700
18,123
13,473,450
30,864,306

5,888,947
7,425,552
13,314,499
24,173,814

()10

1,538,821
1,538,821

963
963

()11

30,151
30,151
1,568,972

101,428
101,428
102,391

23,269,194
3,520,366
2,505,774
29,295,334
30,864,306

20,455,160
1,930,950
1,685,313
24,071,423
24,173,814

()12
()13

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ( )25جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية و تقرأ معها .

( )1

الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
قائمة االنشطة
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
إيضاح
اإليرادات واملكاسب
التبرعات النقدية غير املقيدة
التبرعات النقدية املقيدة
تبرعات عينية
دعم منصة احسان  -تحلية املياه (ارتواء)
اشتراكات العضوية
تبرعات الزكاة
التبرعات النقدية اوقاف
تبرعات خدمات تطوعية
إيرادات العقارات
إعانة الوزارة

()15

ارباح إعادة تقييم املمتلكات االستثمارية

()8

()14

غيرمقيدة

مقيدة

اوقاف

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

738,886
1,440
22,100
519,333
450,000
-

3,260,222
120,050
851,599
735,000

820,461
-

738,886
3,260,222
1,440
120,050
22,100
851,599
820,461
519,333
450,000
735,000

1,399,024
337,825
8,600
890,359
1,232,470
450,000
16,800

335,148

-

-

335,148

()424,448

صافي األصول املحررة من القيود
إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام
إجمالي اإليرادات واملكاسب
املصروفات والخسائر
مصروفات البرامج واالنشطة
مصروفات الزكاة
مصروفات خدمات تطوعية
مصروفات االستثمار
مصروفات جمع االموال
مصروفات الحوكمة
املصروفات العمومية واإلدارية
استهلك ممتلكات وآالت واملعدات
إطفاء موجودات غير امللموسة
إجمالي املصروفات الخسائر

()16
()17
()18
()19
()20
()21

التغيرفي صافي األصول من األنشطة املستمرة

البنـ ـ ــود االستثنائية
تسويات سنوات سابقة
ارباح االستثمارات املالية
إيرادات أخرى
ارباح بيع ممتلكات وآالت واملعدات

3,377,455
5,444,362

)(3,377,455
1,589,416

820,461

7,854,239

3,910,630

)(1,386,914
)(2,256,072
)(519,333
)(59,926
)(87,955
)(103,867
)(954,308
)(256,059
)(1,877
)(5,626,311

-

-

)(1,386,914
)(2,256,072
)(519,333
)(59,926
)(87,955
)(103,867
)(954,308
)(256,059
)(1,877
)(5,626,311

)(1,179,162
)(1,565,000
)(455,624
)(266,786
)(3,466,572

)(181,949

1,589,416

820,461

2,227,929

444,058

461,286
2,400,000
133,996
700
2,995,982

-

-

461,286
2,400,000
133,996
700
2,995,982

التغيرفي صافي األصول

2,814,033

1,589,416

820,461

5,223,911

600,660
215,487
()11,789
804,358
1,248,416

صافي األصول بداية السنة

20,455,160

1,930,950

1,685,313

24,071,423

22,823,007

صافي األصول نهاية السنة

23,269,193

3,520,366

2,505,774

29,295,334

24,071,423

التغيرفي صافي األصول من البنود االستثنائية

()22

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ( )25جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية و تقرأ معها .
( )2

الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
قائمة التدفقات النقدية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
 31ديسمبر2021م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغـير في صافي األصول
ارباح او خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
ارباح االستثمارات املالية
استهلك ممتلكات وآالت واملعدات
إطفاء موجودات غير امللموسة
تسويات سنوات سابقة
املكون من مخصص منافع املوظفين
ارباح او خسائر إعادة تقييم املمتلكات االستثمارية
التغيرفي صافي األصول بعد التسويات
التغيرات في املوجودات واملطلوبات املتداولة
أرصده مدينة اخرى
أرصدة دائنة أخرى
املسدد من مخصص منافع املوظفين
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافة ممتلكات وآالت ومعدات
إضافة موجودات غير امللموسة
املتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
محصلت من بيع استثمارات مالية
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
صافي التغير في النقد خلل السنة
صافي النقد في بداية السنة
صافي النقد في نهاية السنة

 31ديسمبر2020م

5,223,911
)(700
)(2,400,000
256,059
1,877
19,217
)(335,148
2,765,215

1,248,416
11,789
266,786
)(600,660
7,804
424,448
1,358,583

)(637,429
1,537,858
)(90,494
3,575,151

79,745
)(589,361
)(63,788
785,179

)(61,739
)(20,000
700
8,400,000
8,318,961
11,894,112
4,731,167
16,625,279

)(1,596
137,427
135,831
921,010
3,810,157
4,731,167

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )25تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية.

( )3

الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م
( )1التكوين والنشاط- :
الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)  -جمعية أهلية -مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية برقم ( )643بتاريخ  9محرم  1435هـ املوافق  12نوفمبر  2013م
مقرها-مدينة الرياض-اململكة العربية السعودية.
ً
وتتمثل أهداف الجمعية طبقا لنظامها األساس ي في ما يلي -:
• تقديم املساعدات لألرامل واملطلقات.
• تقديم الدورات التدريبية لألرامل واملطلقات.
• يتمثل دعم الجمعية لفئة معينة وهي األرامل واملطلقات.
السنة املالية:
تبدأ السنة املالية في األول من يناير من العام املالي  2021م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام املالي  2021م .
( )3أسس إعداد القوائم املالية- :
املعاييراملحاسبية املطبقة

ً
تم إعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايير املحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح املعتمد في اململكة العربية السعودية،
واملتطلبات واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ومتطلبات اإلثبات والقياس واإلفصاح
الواردة في املعيار الدولي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.
أسس القياس
ً
أعدت القوائم املالية املرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقا ملبدأ االستحقاق املحاسبي ومفهوم االستمرارية ،باستثناء ما هو
منصوص عليه في السياسات املحاسبية أدناه( .إيضاح )3
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم املالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للجمعية.

( )3السياسات املحاسبية الهامة
 1-3استخدام االحكام والتقديرات

ً
إن إعداد القوائم املالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية
السعودية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ املعلنة
لألصول والخصوم واإليرادات واملصروفات ،ترتكز هذه التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها على الخبرة السابقة والعديد من
العوامل األخرى التي ُيعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة ،والتي تشكل نتائجها أساسا لوضع االحكام املتعلقة بالقيمة
الدفترية لألصول والخصوم التي ال تتضح بسهولة من مصادره ،قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها بصورة مستمرة ،يتم االعتراف بالتعديلت على التقديرات املحاسبية بأثر
مستقبلي.
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القو ائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م

 1-3استخدام االحكام والتقديرات (تتمة)
فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات التي لها تأثير جوهري على املبالغ املدرجة في القوائم املالية:
االستمرارية

ً
ً
اجرت إدارة الجمعية تقييما لقدرة الجمعية على اإلستمرار وفقا ملبدأ اإلستمرارية ،ولديها قناعة أن لدى الجمعية املوارد
الكافية إلستمرار اعمالها في املستقبل القريب .إضافة إلى ذلك ،فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة الجمعية
على اإلستمرارية .لذلك فأنه اليزال يتم إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.

تقديراألعماراإلنتاجية للممتلكات واملعدات واألصول غيرامللموسة
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات واألصول غير امللموسة لغرض احتساب اإلستهلك واإلطفاء
على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لها ويتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإلعتبار اإلستخدام
ً
املتوقع لألصول والتقادم والتلف وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل التغيرات في
مصروف اإلستهلك في الفترات الحالية واملستقبلية -إن وجدت.

إنخفاض قيمة األصول غيراملالية
تنخفض قيمة األصول غير املالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد القيمة القابلة لإلسترداد لذلك
ً
األصل أو تلك الوحدة املنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته اإلستخدامية أيهما أكبر،
تقد ر القيمة العادلة لألصل من خلل عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت ألصول متطابقة أو أسعار سوق ألصول
ً
مماثلة يمكن ملحظتها ناقصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل ،أما القيمة اإلستخدامية تحسب بناء على القيمة الحالية
للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل خلل السنوات الخمس املقبلة وال تشمل تلك التدفقات النقدية املتوقعة أنشطة إعادة
الهيكلة التي تكون ا لجمعية غير ملتزمة لإلسترداد هي األكثر حساسية ملعدل الخصم املستخدم لحساب التدفقات النقدية
وكذلك التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل اإلستخدام.

 2-3نقد وما في حكمه
يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خلل ثلثة أشهر أو أقل وتخضع ملخاطر غير
جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

 3-3تصنيف األصول والخصوم من " متداولة " إلى " غيرمتداولة "
تقوم الجمعية بإظهار األصول والخصوم في قائمة املركز املالي على أساس متداول  /غير متداول.
تعتبر األصول متداولة وذلك:
أ -عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو إستنفاذها خلل دورة العمليات العادية.
ب -في حالة اقتناؤها بشكل أساس ي ألغراض املتاجرة.
ً
ت -عندما يتوقع تحققها خلل اثني عشر شهرا بعد السنة املالية.
ث -عندما تكون نقدية وشبة نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية خصوم ملدة ال تقل عن اثني
ً
عشر شهرا بعد السنة املالية.تصنف كافة األصول األخرى كـ"غير متداولة"
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م

 3-3تصنيف األصول والخصوم من " متداولة " إلى " غيرمتداولة " (تتمة)
تعتبر كافة الخصوم متداولة وذلك:
أ -عندما يتوقع سدادها خلل دورة العمليات العادية.
ب -في حال اقتناؤها بشكل أساس ي ألغراض املتاجرة.
ً
ت -عندما تستحق السداد خلل اثني عشرا بعد السنة املالية.

ً
ث -عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد الخصوم ملدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد السنة املالية .تصنف كافة
الخصوم األخرى كـ " غير متداولة ".

 4-3الذمم املدينة
يتم إثبات الذمم املدينة بسعر املعاملة .تتم جميع املعاملت على أساس شروط االئتمان العادية .في نهاية كل فترة تقرير يتم
مراجعة القيم الدفترية للمدينيين التجاريين لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على ان املبالغ غير قابلة لإلسترداد ،وفي
ً
تلك الحالة يتم تجنيب مخصص ديون مشكوك فيها بناءا على أفضل تقديرات للجمعية.

 5-3املمتلكات واالالت واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهلكات املتراكمة وأية خسائر انخفاض في قيمتها(إن وجدت)تعتبر مصاريف
اإلصلح والصيانة مصاريف إيرادية اما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ال يتم احتساب إهلك لألراض ي،
ويجري احتساب اإلستهلكات عليها على أساس عمرها اإلنتاجي املقدر وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت بإستخدام نسب
اإلستهلك السنوية التالية:
النسبة
البيان
٪4
مباني
٪10
أثاث ومفروشات
٪25
أجهزة و برامج كمبيوتر
٪20
معدات
٪20-10
تحسينات على مباني مستأجرة
تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي لألصول كما تتم رسملة التكاليف
املباشرة .أما اإلصلحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها .كما يتم إثبات الربح أو الخسارة
الناتجة عن إستبعاد املمتلكات واملعدات والتي تمثل الفرق بين املتحصلت من البيع وصافي القيمة الدفترية لهذه األصول بتاريخ
البيع في قائمة األنشطة.

 6-3األصول غيرامللموسة
ً
تمثل األصول غير امللموسة في برامج حاسب مشتراه ،ويتم اظهارها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم وأية خسائر متراكم في
القيمة ،ويتم إطفائها على مدى العمر اإلنتاجي املقدر بخمس سنوات بإستخدام طريقة القسط الثابت ،وفي حال وجود مؤشر
ً
على وجود تغير هام في معدل اإلطفاء أو العمر اإلنتاجي أو القيمة املتبقية فإنه يتم تعديل اإلطفاء مستقبل.
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مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م

 7-3االستثمارات العقارية – بالقيمة العادلة

ً
ً
تتمثل العقارات اإلستثمارية في األراض ي أو العقارات املحتفظ بها ويتم قياسها أوليا بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة
بنهاية كل فترة مالية مالم تتكبد الجمعية تكاليف وجهد غير مبرر.

 8-3الدائنون التجاريون

ً
مبدئيا بسعر املعاملة (بما في ذلك تكاليف املعاملة) .الذمم التجارية الدائنة هي التزامات على أساس
يتم إثبات الخصوم املالية
الشروط االئتمان العادية .تقاس خصوم املحتسبة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 9-3املخصصات
يتم االعتراف باملخصص عندما ينشأ على الجمعية التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتيجة ألحداث سابقة ويكون من املتوقع أن
يترتب على تسوية ذلك االلتزام تدفق خارج من الجمعية في صورة موارد تتضمن منافع اقتصادية وأن تكون التكاليف املقدرة
ملواجهة تلك االلتزامات مرجحة الحدوث ومن املمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة يعتمد عليها.
وتمثل القيمة التي يتم االعتراف بها كمخصص أفضل التقديرات املتاحة للمقابل املطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ
امليزانية إذا ما اخذ في اإلعتبار املخاطر وظروف عدم التأكد املحيطة بذلك االلتزام.

 10-3منافع املوظفين طويلة األجل

ً
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالجمعية وفقا ملتطلبات نظام العمل السعودي على أساس الفترة التي أمضاها

املوظف في خدمة الجمعية ،ال تقوم الجمعية بإستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة عند قياس التزامات مكافأة نهاية
الخدمة ،حيث ترى إدارة الجمعية وجود تكلفة وجهد ال مبرر لها لقياس هذه االلتزامات بهذه الطريقة.

 11-3األصول املقيدة وغيراملقيدة وأصول األوقاف
تعد األصول املقيدة جزء من أصول الجمعية وتخضع لقيود ،وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام األصول ألغراض
محددة (قيود االستخدام) أو بتوقيت هذا االستخدام (قيود الوقت) أو قيود مرتبطة باالستخدام والوقت معا .وقد تكون
األصول املقيدة أصوال متداولة ،أو استثمارات وأصوال مالية ،أو أصول ثابتة ،أو أصول غير ملموسة.
تعد األصول غير املقيدة جزء من أصول الجمعية وال تخضع لقيود ،وهي تقع تحت السيطرة الكاملة إلدارة الجمعية .وقد تكون
األصول غير مقيدة أصوال متداولة او استثمارات واصوال مالية او أصول ثابته او أصول غير ملموسة.
تعد أصول األوقاف جزء من أصول الجمعية ،تخضع لقيود دائمة من جانب املتبرع ،وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام
تلك األصول ألغراض محددة ،مع املحافظة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل.
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مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م

 12-3االعتراف باإليراد
تتمثل موارد الجمعية في رسوم العضوية وعوائد نشاطات الجمعية والصدقات والهبات والتبرعات التي تتلقاها الجمعية من
املتبرعين والعوائد االستثمارية من أموال الجمعية ومايقرر لها من منح حكومية ومايخصص لها من إعانات لدعم البرامج.
وتتبع الجمعية أساس اإلستحقاق في اإلعتراف باإليراد عندما يتوافر ثلثة شروط:
أ -أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من اشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية
استخدامه في املستقبل.
ب -أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة.
ً
ت -أن يكون التبرع قابل للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية.

اإليرادات األخرى
يتم إدراج اإليرادات األخرى التي تعتبر عرضية لنموذج نشاط الجمعية كإيرادات حال تحقيقها أو تكبدها .تدرج اإليرادات من
ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك على اساس العائد الفعلي (إن وجدت) ،يتم إثبات ايرادات التبرعات عند تحصيلها.

 13-3التبرعات العينية
يتم اإلعتراف بالتبرعات العينية بما تتلقها الجمعية من أصول ،ويتم اإلحتفاظ بها على أنها مخزون بغرض إعادة بيعها ،أو
توزيعها على أنها إيرادات في قائمة األنشطة .وعند إعادة بيعها أو توزيعها ،يتم إدراجها على أنها تكلفة بضاعة مباعة أو على أنها
مصروفات تحت التبويب امللئم في قائمة األنشطة بطريقة تعكس الغرض من توزيعها.
يجب اإلعتراف بما ُيلتقى من أصول بغرض االستخدام (مثل مبنى بغرض استخدامه كمقر للمنشأة) على إنه إيراد تبرعات في
قائمة األنشطة ،وضمن مجموعات األصول املناسبة في قائمة املركز املالي.

 14-3املصروفات
يتم تصنيف املصروفات على أساس وظيفي وتتبع الجمعية أساس اإلستحقاق في اثبات املصروفات وتتنوع املصروفات في
الجمعية ويمكن توزيعها على مجموعات رئيسية:
أ -مصاريف إدارية ،وهي املصروفات التي تصرف لتشغيل الجمعية.
ب -مصاريف البرامج واألنشطة ،وهي مصروفات التي تتكبدها الجمعية إلدارة أنشطتها.
ت -مصاريف وعوائد األوقاف ،وهي املصروفات الخاصة باألوقاف للوصول إلى صافي العوائد التي ينبغي توزيعها على
املستفيدين من الوقف.
ث -مصاريف االستثمار ،وهي املصروفات اإلدارية ذات الصلة باألقسام وبالوحدات املتعلقة باالستثمار.
ج -مصاريف الحوكمة ،وهي املصروفات اإلدارية التي تصرف على مجلس اإلدارة.
ح -مصاريف جمع التبرعات ،وهي املصروفات اإلدارية التي تصرف لتنمية املوارد املالية للجميعة وأقسام التسويق.
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
 15-3عقود االيجار
يتم تصنيف عقود اإليجار على إنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية ،ويتم تصنيف
عقود اإليجار على إنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان ال يحول ما يقارب جميع املخاطر واملنافع االقتصادية بامللكية .يعتمد تحديد
ما إذا كان عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على مضمون املعاملة وليس على شكل العقد.

 16-3املقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي فقط عند وجود حق نظامي
ملزم إجراء مقاصة لتلك املبالغ املدرجة وكذلك عندما يكون لدى الجمعية نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع املوجودات
لتسديد املطلوبات في آن واحد.
( )4النقد وما في حكمه
الراجحي – العام
الراجحي – مشاريع
بنك الجزيرة – وقف
مصرف االنماء – عام
الراجحي – الزكاة
البلد -زكاة
البلد – وقف
الراجحي – الوقف
بنك الجزيرة – عام
بنك الجزيرة – تبرعات
البلد -عام
الراجحي – تبرعات
بنك األهلي
بنك الرياض
البنك السعودي للستثمار
مصرف االنماء – وقف
مصرف االنماء – زكاة
قسائم شرائية
البنك السعودي الفرنس ي
بنك سامبا
بنك األول

 31ديسمبر2021م
7,492,254
3,123,431
1,422,508
799,295
784,737
770,683
532,779
457,013
443,042
284,694
148,110
123,824
86,995
54,648
37,372
33,895
30,000
16,625,280
()9

 31ديسمبر2020م
702,001
3,381
880,323
587,941
327,444
649,963
488,731
250,400
292,559
172,437
87,632
76,479
84,325
53,648
26,658
14,595
4,000
10,175
7,325
11,150
4,731,167

الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
( )5أرصدة مدينة األخرى
إيرادات مستحقة
ضريبة القيمة املضافة
مصاريف مدفوعة مقدما
عهد موظفين
مدينون متنوعون
سلف
تأمينات اجتماعية

 31ديسمبر2021م
517,500
178,652
69,425
765,577

 31ديسمبر2020م
76,228
29,345
17,854
600
600
3,521
128,148

( )6استثمارات مالية متداولة
شركة محمد وخالد ابناء عبد الرحمن املاجد العقارية
استبعادات

 31ديسمبر2021م
6,000,000
()6,000,000
-

 31ديسمبر2020م
6,000,000
6,000,000

قامت الجمعية خلل عام 2019م بإبرام عقد شراكة عقارية محاصة مع شركة محمد وخالد أبناء عبدالرحمن املاجد العقارية
بنسبة ( )٪6.97قيمتها  6000,000ريال سعودي تتمثل االستثمارات فى بناء وتطوير شقق تملك وبيعها بقيمة اجمالية ( )86مليون
ً
ريال سعودي ومن املتوقع االنتهاء منها خلل  15شهرا تبدأ من تاريخ استخراج التراخيص اللزمة وفى حالة تأخير البيع وتوفر كامل
راس املال فيصرف للمشاركين رؤوس اموالهم وما توفر من ارباحهم وخلل عام  2021تم بيع تلك االستثمارات بقيمه
 8,400,000ريال و تحقيق أرباح من تلك االستثمارات بقيمه  2,400,000ريال .
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)

( )7ممتلكات والالت واملعدات  -بالصافي

األراض ي

اثاث
ومفروشات

أجهزة
وآالت
ومعدات

لوحات
إعالنية

تحسينات
على مباني
مستأجرة

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  31ديسمبر2020م

5,500,000
-

194,300
23,854
-

201,991
37,134
()700

750
-

963,531
-

6,859,822
61,738
()700

الرصيد كما في  31ديسمبر2021م

5,500,000

218,154

238,425

750

963,531

6,920,860

اإلضافات
اإلستبعادات
مجمع االستهالك
الرصيد كما في  31ديسمبر2020م

-

66,739
20,798
-

133,295
42,485
()700

87
-

770,841
192,689
-

970,875
256,059
()700

الرصيد كما في  31ديسمبر2021م

-

87,537

175,080

87

963,530

1,226,234

إهلك السنة
االهلك املستبعد
القيمة الدفترية
الرصيد كما في  31ديسمبر2021م

5,500,000

130,617

63,345

663

1

5,694,626

الرصيد كما في  31ديسمبر2020م

5,500,000

127,561

68,696

-

192,690

5,888,947

( )8العقارات االستثمارية – بالقيمة العادلة
أراض ي
مباني

صافي القيمة العادلة
كما في 2020م

أرباح أو خسائرقياس
القيمة العادلة

صافي القيمة العادلة
كما في 2021م

4,933,600
2,491,952

)(56,400
391,548

4,877,200
2,883,500

7,425,552

335,148

7,760,700

• اختارت إدارة الجمعية نموذج إعادة التقييم لبند األراض ى واملباني االستثمارية حيث تم تقييمها بتاريخ 3يناير2022م من
قبل شركة أحمد ومحمد أبناء إبراهيم بن سعيدان للتقييم العقاري – املقيم نواف املطيري  -ترخيص منهي رقم
( )1210001705ويعد مقيم منهي معترف به وذى صلة وله خبرة فى موقع وفئة العقارات االستثمارية التى تم تقييمها
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
برامج ومو اقع

اإلجمالي

( )9موجودات الغيرملموسة
التكلفة
إضافات
الرصيد في  31ديسمبر2021م
اإلطفاء املتراكم
إطفاء السنة
اإلطفاء في  31ديسمبر2021
القيمة الدفترية
الرصيد في  31ديسمبر2021م

20,000
20,000

20,000
20,000

1877
1,877

1877
1,877

18,123

18,123

 31ديسمبر2021م
1,383,009
135,963
12,500
6,349
1,000
1,538,821

 31ديسمبر2020م
963
963

( )11مخصص منافع املوظفين
رصيد اول السنة
املكون خلل السنة
املسدد خلل السنة

 31ديسمبر2021م
101,428
19,217
)(90,494
30,151

 31ديسمبر2020م
157,412
7,804
()63,788
101,428

( )12صافي األصول املقيدة
جمعية مسك  -منحة ولي العهد
الزكاة
دعم منصة إحسان  -تحلية املياه (ارتواء)
مشروع طمني
دعم الكتب والتطوير
دعم مشروع منتجة
دعم مشروع السلسل الغذائية
دعم برنامج عرفني حقوقي
إيرادات اوقاف املاجد

 31ديسمبر2021م
3,000,000
250,477
120,050
92,300
25,083
22,841
9,615
-

 31ديسمبر2020م
0
1,654,950
25,083
123,151
13,270
14,496
100,000

3,520,366

1,930,950

( )10ارصدة دائنة اخري
تكاليف مهنية واستشارات مستحقة
ضريبة القيمة املضافة
مزايا وحوافز  -مستحقة
تأمينات اجتماعية  -مستحقة
موردين خدمات
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
( )13صافي األصول األوقاف
الوقف

 31ديسمبر2021م
2,505,774
2,505,774

 31ديسمبر2020م
1,685,313
1,685,313

( )14التبرعات النقدية املقيدة
تبرع جمعية مسك  -منحة ولي العهد
دعم املشاريع
دعم برنامج طمني
دعم وقف املاجد
دعم مشروع الساعي
دعم مشروع منتجة  -دعم مشاريع

 31ديسمبر2021م
3,000,000
140,030
100,000
15,000
3,737
690

 31ديسمبر2020م
110
250,200
48,215
1,030

التمكين  -أهلني

420

-

دعم مشروع السلل الغذائية

345

38,270

3,260,222

337,825

 31ديسمبر2021م
735,000
735,000

 31ديسمبر2020م
16,800
16,800

( )15إعانة الوزارة
دعم البرامج واالنشطة
دعم حكومي  -ساند
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
 31ديسمبر2021م
210,198
186,303
122,013
120,225
115,000
113,042
98,000
92,000
86,956
86,956
64,347
60,516
7,828
7,700
4,733
4,287
4,000
1,440
597
470
303
1,386,914

( )16مصروفات البرامج واألنشطة
برنامج عرفني حقوقي
مصروفات رواتب تشغيلية
مصروفات برنامج منتجة
مصروفات برنامج الساعي
مشروع مستفيدين وقف املاجد
التمكين  -أهلني
برنامج دليل الخدمات لألرامل واملطلقات
مصاريف استشارات
برنامج تأهيل املقبلين واملقبلت على الزواج
برنامج أيامى معك
برنامج بعملي استغني للتاهيل والتوظيف
ايجارات
كهرباء ومياه
مصروفات طمني
هاتف وفاكس وانترنت
مصروفات اشتراكات وتصديقات
مصروف مشروع السلل الغذائية
مصروفات عينية غير مقيدة
مستلزمات مكتبية
أخرى
صيانة ونظافة
مصاريف مهنية
مصروفات حكومية
مكافات
كتب وتطوير
تامين طبي
مصاريف غير مقيدة
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 31ديسمبر2020م
32,037
197,531
18,433
157,461
250,200
123,667
140,308
10,504
27,487
25,000
2,575
1,624
7,307
15,000
22,143
2,200
36,150
2,877
106,658
1,179,162

الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
( )17مصروفات خدمات تطوعية
مصروفات خدمات تطوعية  -توزيع السلت الغذائية
مصروفات خدمات تطوعية  -التصميم
مصروفات خدمات تطوعية  -تنسيق إداري
مصروفات خدمات تطوعية  -التسويق
مصروفات خدمات تطوعية  -التنظيم
مصروفات خدمات تطوعية  -ساعات استشارية
مصروفات خدمات تطوعية  -أعمال محاسبية

 31ديسمبر2021م
223,500
142,008
89,828
20,445
20,000
19,164
4,388
519,333

 31ديسمبر2020م
-

( )18مصروفات االستثمار
صيانة واصلح
املنافع والخدمات والتامين
مزايا وحوافز

 31ديسمبر2021م
40,990
16,586
2,350
59,926

 31ديسمبر2020م
-

( )19مصروفات جمع االموال
الرواتب واالجور وما في حكمها

 31ديسمبر2021م
87,955
87,955

 31ديسمبر2020م
-

( )20مصروفات الحوكمة
الرواتب واالجور وما في حكمها

 31ديسمبر2021م
103,867
103,867

 31ديسمبر2020م
-
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
( )21املصروفات العمومية واإلدارية
رواتب وما في حكمها
صيانة وإصلح
تأمينات اجتماعية
تامين طبي
مصاريف هاتف وبريد
تراخيص واشتراكات
مزايا وحوافز
منافع املوظفين
مصاريف اإليجارات
عموالت بنكية
قرطاسية ومطبوعات
مصاريف صيانة أجهزة
دعاية وإعلن
متنوعة
مصاريف ضيافة ونظافة
موقع الكتروني
مصاريف كهرباء ومياه
مصاريف تحميل وتنزيل
مصاريف رسوم حكومية
استشارات مهنية
مصاريف محروقات وصيانة سيارات
مسابقات
غرامات
تدريب

 31ديسمبر2021م
557,007
159,799
60,506
36,267
30,211
25,726
25,061
19,217
13,580
5,018
4,356
4,347
3,769
2,891
2,669
1,636
979
770
500
954,308

 31ديسمبر2020م
182,695
1,920
14,689
21,085
10,288
5,268
7,804
98,744
5,303
2,090
2,043
14,661
16,376
4,845
4,100
9,232
22,022
13,243
7,164
2,214
4,200
1,125
4,513
455,624

( )22إيرادات أخرى
إيرادات اكواد
إيرادات بواقع الهللة
مشروع زوائد
إيرادات متنوعة

 31ديسمبر2021
119,456
14,540
133,996

 31ديسمبر2020م
156,325
15,775
22,913
20,474
215,487
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الجمعية السعودية االهلية لرعاية االرامل واملطلقات (ايامى)
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()643
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م
( )23إدارة املخاطر:
تتعرض أنشطة الجمعية ملخاطر مالية مختلفة تتضمن أثار التغيرات في مخاطر السوق وتقوم إدارة الجمعية بوضع السياسات
الخاصة بإدارة هذه املخاطر ومنها:
• مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .ليس
لدى الجمعية تركيز جوهري ملخاطر االئتمان ،كما يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.
• مخاطر السيولة
تمثل الصعوبات التي تواجهها الجمعية في توفير األموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة باألدوات املالية ،تنتج مخاطر
السيولة عن عدم املقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة ،تقوم الجمعية بإدارة مخاطر
السيولة وذلك بالتأكد من توفر الدعم املالي.
• مخاطر املعامالت
تمثل مخاطر العملت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي ،ال
تتعرض الجمعية للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خلل دورة أعمالها العادية لعدم قيامها بأية معاملت بعملت
عدا الريال السعودي خلل السنة.
( )24األحداث الالحقة:
في رأي اإلدارة لم يكن هناك احداث الحقة بعد  31ديسمبر 2021م وحتى تاريخ اعتماد القوائم املالية والتي قد يكون لها تأثير
جوهري على القوائم املالية كما في  31ديسمبر 2021م.
( )25اعتماد القوائم املالية:
تم اعتماد القوائم املالية للجمعية عن السنة املنتهية في 31ديسمبر2020م من قبل إدارة الجمعية بتاريخ 14صفر1443ه
املوافق 21سبتمبر2021م.

()17

