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جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  2019م
جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي

إيضاح

2018م

2019م

األصول
األصول المتداولة
النقد وما في حكمه

3

1,817,306

1,824,185

مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى

4

8,410

10,000

1,825,716

1,834,185

إجمالي األصول المتداولة
األصول غير المتداولة

77,646

42,560

إجمالي األصول غير المتداولة

77,646

42,560

إجمالي األصول

1,903,362

1,876,745

ممتلكات وآالت ومعدات ،بالصافي

5

المطلوبات وصافي األصول
المطلوبات المتداولة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

6

إجمالي المطلوبات المتداولة

202,415

-

202,415

-

المطلوبات غير المتداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

7

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

470

-

470

-

صافي األصــول
صافي األصول غير المقيدة

196,104

676,745

صافي األصول المقيدة

1,504,373

1,200,000

إجمالي صافي األصول

1,700,477

1,876,745

إجمالي المطلوبات وصافي األصــول

1,903,362

1,876,745

»إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
قائمة األنشطة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي

إيضاح

أنشطة غير مقيدة

أنشطة مقيدة

2018م

2019م

اإليرادات والمكاسب
32,950

18,750

484,893

160,924

80,000

-

إشتراكات األعضاء

32,950

التبرعات النقدية

64,293

تبرعات الزكاة

80,000

-

اإلعانات الحكومية

-

-

-

تبرعات عينية

-

33,551

33,551

454,151

631,394

420,600

177,243

إجمالي اإليرادات والمكاسب

1,200,000
1,379,674

المصروفات والخسائر
المساعدات النقدية

-

مصروفات األنشطة

8

المصروفات العمومية واإلدارية

9

-

-

)( 45,254

)( 149,778

)( 16,297

)( 496,517

)( 280,326

إجمالي المصروفات والخسائر

)( 496,517

)( 149,778

)( 646,295

)( 341,877

التغير في صافي األصول خالل السنة

)( 319,274

304,373

)( 14,901

1,037,797

)( 149,778

)( 496,517

صافي األصول بداية السنة

676,745

تسويات على صافي األصول

)( 161,367

صافي األصول نهاية السنة

196,104

-

1,200,000
1,504,373

»إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم
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1,876,745
)( 161,367
1,700,477

المالية«

838,948
1,876,745

جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي

2018م

2019م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغير في صافي األصول

)( 14,901

1,037,797

تسويات مطابقة صافي األصول مع صافي النقد المتوفر من
األنشطة التشغيلية:
استهالك ممتلكات واالت ومعدات
تسويات على صافي األصول

10,025
)( 161,367

مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون
التغير في صافي األصول بعد إضافة وخصم البنود غير النقدية

470
)( 165,773

6,409
1,044,206

التغيرات في األصول والمطلوبات المتداولة
مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى

1,590

-

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

202,415

-

المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة
صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية

38,232

)( 11,500
1,032,706

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
المدفوع لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

)( 45,111

)( 8,431

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

)( 45,111

)( 8,431

صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

)( 6,879

1,024,275

رصيد النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,824,185

799,910

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

1,817,306

1,824,185

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

جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي

 -1نبذة مختصرة عن الجمعية
جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية  -جمعية خيرية تعمل بموجب الترخيص رقم (  ) 782الصادر من وزارة العمل والتنمية االجتماعية
بتاريخ  1437/08/16هـ ومركزها الرئيسي الدمام .

أهداف الجمعية

تتمثل أهداف الجمعية طبقا ً لنظامها األساسي فيما يلي :
 تعريف المجتمع المحلي بمرض التصلب العصبي المتعدد وأعراضه ورفع المستوى الثقافي واإلجتماعي والصحي بين أفراد المجمتع. توفير الخدمات المساندة لمرضى التصلب العصبي المتعدد. تقديم الخمات النفسية واإلجتماعية واإلرشادية للمرضى وأهليهم. -توفير برامج ( تدريبية  -تعليمية  -مهاراتية ) للشباب غير العاملين وتوفير عمل تناسب أوضاعهم الصحية.

 -2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أساس العرض

قامت الجمعية بإعداد وعرض قوائمها المالية وفقا ً 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

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

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

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

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية تم وفقا ً 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.

ممتلكات وآالت ومعدات
تعترف الجمعية باألصول بنموذج التكلفة حيث يتم قياسها بتكلفة االقتناء بحيث تشمل أي تكاليف مباشرة تجعل األصول قابلة لإلستخدام  ،بالطريقة التي
تنشدها إدارة الجمعية مطروحا ً منها مجمع االستهالك وأي مجمع خسائر الهبوط  .يتم رسملة النفقات الالحقة عندما تكون هناك زيادة في المنافع اإلقتصادية
المستقبلية للجمعية وباإلمكان قياسها بشكل موثوق .
تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لكل منها ويتم تطبيق نسب االستهالك السنوية التالية :
األثاث والمفروشات
آالت ومعدات وأجهزة

%10
%15

الذمم الدائنة التجارية

يعتبر إلتزام "ذمم دائنة تجارية" متداول عندما يتوقع تسويته خالل إثني عشر شهرا ً من تاريخ القوائم المالية؛ يتم إثبات اإللتزام بالمبالغ التي يستحق دفعها في
المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة ،أو التي تم تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بها إلى الجمعية سوا ًء تم إصدار فواتير بها أو لم تصدر بواسطة
المورد؛ يتم إثبات اإللتزام المالي والذي يشمل الحسابات المكشوفة لدى البنك بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة ،أو القروض عن اإلثبات األولي يقاس
اإللتزام المالي المتداول بسعر المعاملة بما في ذلك تكاليف المعاملة مطروحا ً منه أي مدفوعات لتسديد أصل القرض؛ يتم إدراج مصروف الفائدة الناشئ من
السحوبات على المكشوف في قائمة األنشطة .
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جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ( تتمة )
جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي

مخصص نهاية الخدمة للموظفين

يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة بنا ًء على القواعد المنظمة لذلك وطبقا ً لنظام العمل السعودي ويتم إثبات مصروف ترك الخدمة طبقا لمبدأ اإلستحقاق في
نهاية السنة المالية .

المصروفات اإلدارية والعمومية
يتم إعتبار جميع التكاليف المتعلقة باإلدارة والتي تتكبدها الجمعية خالل السنة المالية كمصروفات إدارية وعمومية.

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

تسعير المخزون
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 تقييم 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 علي أساس تكلفتها عند االقتناء وحسب طبيعة العملية التي بموجبها تم اقتناء األصل غير الملموس .
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 األصل
بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة األنشطة ضمن األنشطة من األعمال الرئيسية  ،ويتم إثبات تلك
المصروفات طبقا لمبدأ اإلستحقاق 0

قائمة األنشطة
تتضمن قائمة األنشطة اإليرادات والمكاسب والمصروفات والمساعدات والتحويالت بين فئات األصول وتعرض قائمة األنشطة تفاصيل التغير في صافي
األصول المقيدة وغير المقيدة وكذلك صافي أصول األوقاف كما يلي -:
* األصول غير المقيدة  - :هي 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  - :هي 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 االتي -:
 -1اإليرادات والمصروفات والمكاسب والمساعدات التي ال تمثل تغيير في صافي األصول المقيدة أو صافي أصول األوقاف .
 -2التحويالت وإعادة التصنيف من وإلي 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 -:
 -1التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفائها من قبل الجمعية.
 -2التحويالت وإعادة التصنيف من وإلى صافي األصول األخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفاءه من قبل الجمعية.
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جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ( تتمة )
جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي

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 طبقا ً لألساس النقدي .
* 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
يتم إثبات المصروفات التي تتحملها الجمعية بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقا لمبدأ االستحقاق .
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جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
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النقد وما في حكمه
يتألف هذا البند مما يلي :

2019م

نقد لدى البنوك

1,816,906

1,824,185

الصندوق

400

-

اإلجمالي

-4

2018م

1,817,306

1,824,185

مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي :

2019م

2018م

عهد

8,410

10,000

اإلجمالي

8,410

10,000
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مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي :

2019م

2018م

تأمينات إجتماعية مستحقة

202,415

-

اإلجمالي

202,415

-

 -7مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتألف هذا البند مما يلي :

2019م

الرصيد بداية السنة

-

المكون خالل السنة

470

المسدد خالل السنة

-

الرصيد آخر السنة

470

2018م

11,500
)( 11,500
-

تتمثل منافع الموظفين في التزام مكافأة نهاية الخدمة فقط حيث لم يتم استخدام وحدة االئتمان المخططة لقياس التزام مكافأة نهاية الخدمة نظراً لتقييم اإلدارة
بوجود جهد وتكلفة غير مبرر لهما  ،وتم استخدام نموذج مبسط دون االستعانة بخبير اكتواري.

-11-

جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالمنطقة الشرقية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()782
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ( تتمة )
جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي

 -8مصروفات األنشطة
يتألف هذا البند مما يلي :

2019م
5,929

هدايا وعيديات
دعاية وإعالن ودروع

2018م
300
2,297

-

حملة الوجه الخفي للتصلب

14,013

-

مستلزمات علمية

23,921

-

تصويرمؤتمرات وأنشطة وفعاليات

17,598

4,300

مساعدات صحية

87,658

-

إيجار فنادق

7,420

659

تنظيم مؤتمرات
قرطاسية ومطبوعات

300
1,680

-

اإلجمالي

149,778

16,297

 -9المصروفات العمومية واإلدارية
يتألف هذا البند مما يلي :

2018م

2019م

رواتب وأجور وما في حكمها

278,131

إيجارات

86,378

-

دعاية وإعالن

6,020

-

قرطاسية ومطبوعات

22,020

7,066

رسوم وإشتراكات

500

815

ضيافة ونظافة

10,744

512

كهرباء ومياه

3,352

إصالح وصيانة

14,860

تأمينات إجتماعية

41,048

بريد وبرق وهاتف

8,298

تحميل وتنزيل

8,700

-

رسوم بنكية

210

-

سفر وإنتقاالت

784

زيوت ومحروقات

92

مستلزمات كمبيوتر

4,300

مكافأة نهاية الخدمة

470

-

مصاريف أخرى

585

-

استهالكات الممتلكات واآلالت والمعدات

10,025

6,409

اإلجمالي

496,517

280,326
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 -10األدوات 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 :

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

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم التمكن من توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها 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 االئتمان
هي مخاطر عدم مقدرة أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته 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 ائتمان هامة.

القيمة العادلة
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
وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية  ،فإنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة  ،تعتقد الجمعية أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
المالية الخاصة بالجمعية ال تختلف كثيرا ً عن قيمتها الدفترية .

 -11إعتماد القوائم المالية لإلصدار
تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  8رجب 1441هـ الموافق ( 15مارس 2020م).

 -12عام
تم تقريب األرقام الظاهرة بالقوائم المالية إلى أقرب لاير سعودي
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 -5ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
يتألف هذا البند مما يلي :
األثاث والمفروشات

آالت ومعدات وأجهزة

المجموع

التكلفـــــة
كما في  1يناير 2019م

27,658

26,453

54,111

إضافات

15,318

29,793

45,111

كما في  31ديسمبر 2019م

42,976

56,246

99,222

مجمع االستهالك
كما في  1يناير 2019م

5,490

6,061

11,551

إضافات

3,659

6,366

10,025

كما في  31ديسمبر 2019م

9,149

12,427

21,576

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2019م

33,827

43,819

77,646

كما في  31ديسمبر 2018م

22,168

20,392

42,560
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