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تقرير المراجع المستقل

السادة /أعضاء الجمعية العمومية
جمعية كفو للتوظيف والتأهيل
الرياض – المملكة العربية السعودية

المحترمين

تقرير عن مراجعة القوائم المالية
الرأي:
لقد راجعنا القوائم المالية – جمعية كفو للتوظيف والتأهيل بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1156
والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2019م وقائمة األنشطة وقائمة التدفقات النقدية للفترة المالية من
 6مارس  2019حتى  31ديسمبر  ، 2019واإليضاحات ( )15-1المرفقة مع القوائم المالية ،بما في ذلك ملخص
للسياسات المحاسبية المهمة.
وفي رأينا ،أن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية ،المركز المالي للجمعية كما في 31
ديسمبر 2019م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للفترة المالية من  6مارس  2019حتى  31ديسمبر  2019وفقا ً لمعيار
المنشآت غير هادفة للربح الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وباإلضافة الى المعيار الدولي للتقريرالمالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي:
لقد قمنا بالمراجعة طب ًق ا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك
المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الجمعية
طبقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا
أيضا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى طبقا ً لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية
ومناسبة لتوفير أساس لرأينا في المراجعة.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
ً
إن اإلدارة هي المسؤؤؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضؤؤها العادل وفقا لمعيار المنشؤؤآت غير هادفة للربح الصؤؤادر
من الهيئة السؤعودية للمحاسؤبين القانونيين وباإلضؤافة الى المعيار الدولي للتقريرالمالي للمنشؤآت الصؤغيرة ومتوسؤطة
الحجم المعتمؤدة ف ي المملكؤة العربيؤة السؤؤؤؤؤعوديؤة ،والمعؤايير واإلصؤؤؤؤؤدارات األخرى المعتمؤدة من الهيئؤة السؤؤؤؤؤعوديؤة
للمحاسؤبين القانونيين..والئئحة المالية لجمعية وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضؤرورية ،لتمكينها من إعداد
قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سوا ًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة هي المسؤؤؤؤؤولة عن تقدير قدرة الجمعية على البقاء كمنشؤؤؤؤأة مسؤؤؤؤتمرة وعن
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال ،وعن األمور ذات العئقة باإلستمرارية ،وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة،
ما لم تكن هناك نية لتصفية الجمعية أو إيقاف عملياتها ،أو ليس هناك خيار مئئم بخئف ذلك.
والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الجمعية.
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سوا ًء
بسبب غش أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .والتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد.
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ً
إال أنه ليس ضمانًا على أن المراجعة التي تم القيام بها طبقا لمعايير المراجعة الدولية المعتمده في المملكة
العربية السعودية ستكشف دائما عن اي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً .ويمكن أن تنشأ التحريفات
عن غش أو خطأ ،وتعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها ،على
القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعؤة طبقؤا ً لمعؤايير المراجعؤة الؤدوليؤة المعتمؤدة في المملكؤة العربيؤة السؤؤؤؤؤعوديؤة ،فؤإننؤا نمؤارس
الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خئل المراجعة .وعلينا أيضا ً:
تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية وتقديرها سوا ًء بسبب غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة إستجابة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.
ويعد خطر عدم إكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً ألن الغش قد
ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية للجمعية.
الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،
وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات
العئقة التي قامت بها اإلدارة.
إستنتاج مدى مناسبة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ،وإستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم
الحصول عليها ،ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عئقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيراً بشأن
قدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة ،وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،يكون مطلوبا ً منا لفت
انتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العئقة الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كانت اإلفصاحات غير كافية،
يتم تعديل رأينا .وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع.
ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الجمعية عن البقاء كمنشأة مستمرة.
تقويم العرض الشامل ،وهيكل ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية
تعبر عن المعامئت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضا ً عادالً.
لقؤد أبلغنؤا المكلفين بؤالحوكمؤة فيمؤا يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بؤالنطؤاق والتوقيؤت المخطط للمراجعؤة ،بمؤا في
ذلك أية أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية إكتشفناها خئل المراجعة.
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمات األخرى:
وفي رأينا أيضؤؤؤؤا ً أن القوائم المالية المذكورة أعئه ككل تتفق مع متطلبات نظام الجمعيات والمؤسؤؤؤؤسؤؤؤؤات
الخيريؤة المعتمؤد من قبؤل وزارة الموارد البشؤؤؤؤؤريؤة والتنميؤة االجتمؤاعيؤة فيمؤا يتعلق بؤإعؤداد وعرض القوائم
المالية.

الرياض في1441/08/28 :هؤ
المؤؤؤؤؤؤؤوافق2020/04/21 :م

مكتب عبدالرحمن الشبيشيري
محاسبون ومراجعون قانونيون
(عبدالرحمن بن علي الشبيشيري  -ترخيص رقم )522
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قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019م
إيضاح
الموجودات
الموجودات المتداولـة
النقد ومافى حكمه
اجمالى الموجودات المتداولة
الموجودات الغير متداولة
الممتلكات والمعدات واالت
الموجودات الغير ملموسة
اجمالى الموجودات الغير متداولة
اجمالى الموجودات
المطلوبات وصافى األصول
ذمم دائنة
ذمم دائنة موظفين
اجمالى المطلوبات
صافي األصول غير المقيدة
صافي األصول المقيدة
اجمالى صافي األصول
إجمالي المطلوبات وصافي األصول

2019م
لاير سعودي

4

220,376
220,376

6
7

123,072
4,480
127,552
347,928

8

2,322
101,809
104,131
121,302
122,495
243,797
347,928
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قائمة األنشطة
للفترة المالية من  6مارس  2019حتى  31ديسمبر 2019م
إيضاح
التبرعات النقدية العامة
التبرعات النقدية المقيدة
تبرعات عينية
إيرادات االشتراكات
اعانات الوزارة
إيرادات غير مقيدة
اجمالي اإليرادات والتبرعات

المصروفات والخسائر
مصروفات االنشطة
المصروفات العمومية واإلدارية
استهئك الممتلكات والمعدات واالالت
إطفاء األصول الغير ملموسة
اجمالي المصروفات والخسائر

التغير في صافي األصول من األنشطة المستثمرة
البنود االستثنائية
اإليرادات االخرى
صافي األصول في نهاية الفترة

9
10
6
7

غير مقيدة
لاير سعودي
15,000
--49,400
13,500
50,000
9,940
137,840

مقيدة
لاير سعودي
--246,537
--------246,537

إجمالي
2019م
لاير سعودي
15,000
246,537
49,400
13,500
50,000
9,940
384,377

--()14,337
()5,946
()245
()20,528
117,312

()124,042
------()124,042
122,495

()124,042
()14,338
()5,945
()245
()144,570
239,807

3,990
121,302

--122,495

3,990
243,797
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قائمة التدفقات النقدية
للفترة المالية من  6مارس  2019حتى  31ديسمبر 2019م
2019م
لاير سعودي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغير في صافي الصول
استهالك الممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء الموجودات الغير ملموسة
التغير في صافي األصول بعد التسويات
التغير في الموجودات والمطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
ذمم موظفين دائنة
صافي النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات ممتلكات وآالت ومعدات
إضافة الموجودات الغير ملموسة
صافي النقدية (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
التغير في النقد ومافى حكمه خالل الفترة
النقد ومافى حكمه بداية الفترة
النقد ومافى حكمه نهاية الفترة

243,797
5,946
245
249,988
2,322
101,809
354,119
()129,018
()4,725
()133,743
220,376
--220,376
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
 -1معلومات الجمعية والنشاطات
أ -جمعية كفو للتوظيف والتأهيل جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية
برقم ( )1156بتاريخ 1440/06/29هـ وتتمثل أهداف الجمعية طبقا ً للنظام األساسي بما يلي:
 تأهيل المرأة لئنخراط في سوق العمل. تقديم الخدمات المساندة لئستقرار الوظيفي لدى المرأة (كالحضانات-النقل). تقديم التوجيه واإلرشاد المهني للمرأة فيما يخص المستقبل الوظيفي.ب -يقع مقر الجمعية بمدينة الرياض.
ت -تم اعتماد القوائم المالية للجمعية لإلصدار من قبل اإلدارة بتاريخ 1441/08/28هؤؤؤؤ الموافق
2020/04/21م.
-2

ملخص بأهم السياسات المحاسبية المطبقة
فيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية .تم تطبيق هذه
السياسات بشكل ثابت على جميع السنوات المعروضة ،ما لم ينص على خالف ذلك.

 1-2أساس اإلعداد
 تم إعداد هذه القوائم المالية لجمعية كفو للتوظيف والتأهيل وفقا ً للمعايير المحاسبية للمنشآتالغير هادفة للربح الصادر من الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين باإلضافة لمتطلبات المعيار
الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (.)IFRS for SMEs
 ان هذه اول قوائم مالية تصدر للجمعية وتغطى الفترة من  6مارس 2019م حتى  31ديسمبر2019م.
أسس القياس
يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم
االستمرارية.

الدفاتر المحاسبية
تمسك الجمعية حسابات منتظمة على الحاسب اآللي وباللغة العربية.
 2-2النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع تحت الطلب وغيرها
من االستثمارات قصيرة الجل ذات السيولة العالية التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من
تاريخ شرائها.
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صفحة 7 -

الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر
المتراكمة لالنخفاض في القيمة (إن وجدت) .تتضمن التكلفة التاريخية النفقات المباشرة لنقل
الصل للموقع والحالة الالزمة لعمل الصل بالطريقة التي حددتها اإلدارة.
تقوم اإلدارة بإضافة تكلفة االستبدال لجزء ما عند تكبدها إلى القيمة الدفترية لبند من بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات إذا كان من المتوقع أن يوفر الجزء المستبدل منافع مستقبلية إضافية
للجمعية .ويتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل .كافة مصروفات الصيانة واإلصالح
الخرى يتم تحميلها على الرباح والخسائر في الفترة التي تم تكبدها فيها.
ً
يتم احتساب االستهالك بتوزيع تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قيمتها المتبقية على
مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت ،وقد تم تقدير العمار اإلنتاجية
لها كما يلي:
أثاث ومفروشات
%15
أجهزة مكتبية
%15
أجهزة كهربائية
%15
برمجيات وتقنيات
%15
يتم مراجعة القيم المتبقية لألصول وأعمارها اإلنتاجية وطرق االستهالك وتعديلها بأثر الحق
متى كان ذلك مناسبا ً إذا كان هناك مؤشر على حدوث تغيير جوهري منذ تاريخ التقرير السابق.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا ً إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية
لألصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.
يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم
االعتراف بها ضمن الرباح أو الخسائر الخرى في قائمة النشطة.
الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عن االثبات المبدئى بالتكلفة  ،ويتم إثبات
الموجودات غير الملوسة المقتناة في تجميع المنشات بقيمتها العادلة .تظهر الموجودات غير
الملوسة قيد التطوير بالتكلفة .بعد االثبات المبدئى ،تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصا أي إطفاء متراكم وأى خسائر لالنخفاض في القيمة  ،يتم تقييم االعمار اإلنتاجية
للموجودات غير الملموسة وتصنف إما باعتبارها محددة او غير محددة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجى المحدد على مدى العمر االنتاجى االقتصادى
ويتم تقييمها لتحرى االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعرض الصل
غير الملموس النخفاض في قيمتة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير
الملموسة ذات االعمار اإلنتاجية المحددة على القل في نهاية كل فترة تقرير .تؤخذ في االعتبار
التغيرات في العمر االنتاجى المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية
المتضمنة في الصل لتعديل فترة او طريقة اإلطفاء حسبما يقتضى الحال  ،ويتم اعتبارها
كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات
االعمار المحددة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات
غير الملموسة  ،يتم إطفاء الموجودات الغير الملموسة ذات االعمار المحددة باستخدام طريقة
القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة كما يلى :

برامج حاسب الى

%15
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تقاس الرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات الغير ملموسة بالفرق بين متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات  ،وتقيد في الربح أو الخسارة عند أستبعاد تلك الموجودات
المخصصات
يتم تسجيل المخصصات لاللتزامات غير المؤكدة من ناحية المبلغ والتوقيت ،عندما يكون لدى
الجمعية التزام قانوني أو تعاقدي حالي ناشئ كنتيجة لحدث سابق ،ومن المحتمل أن ينتج عنه
تدفق منافع اقتصادية لسداد االلتزام ،ويمكن تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه .عندما تكون القيمة
الزمنية للنقود ذات أهمية نسبية فيتم إظهارها بالقيمة الحالية للمبلغ المتوقع لسداد االلتزام ،وذلك
باستخدام معدل ما قبل الزكاة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
المتعلقة بااللتزام .ويتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كمصروف فوائد .ال يتم
تكوين مخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية.

6-2

إلتزامات منافع الموظفين
لدى الجمعية خطة منافع محددة وهي تتعلق بمدفوعات الخدمة الطويلة (مكافأة نهاية الخدمة)
التي تفرضها الحكومة بموجب قانون العمل السعودي .وعادة ما تحدد خطة المنافع المحددة
مبلغ (المكافأة) الذي سيتحصل عليه الموظف عند نهاية الخدمة ،ويعتمد تحديد هذا االستحقاق
على عامل واحد أو عدة عوامل مثل السن وسنوات الخدمة والتعويض.
يتم اثبات التزام المنفعة المحددة بقائمة المركز المالي بصافي القيمة الحالية لئلتزام بموجب
خطط المنفعة المحددة ناقصا ً القيمة العادلة ألصول الخطة (إن وجدت) .ويتم قياس التزام
المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
وتحدد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بخصم الدفعات المستقبلية بالرجوع إلى عائدات
السوق في تاريخ التقرير على سندات الجمعية عالية الجودة ،المقومة بالعملة التي ستدفع بها
االستحقاقات ،وبحيث تكون شروط استحقاقها مقاربة لشروط التزامات منافع الموظفين ذات
الصلة.
تقيد األرباح والخسائر االكتوارية ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي ينشأ فيها.
يتم إثبات تكاليف الخدمات السابقة مباشرة في الربح أو الخسارة.
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اإليرادات
تتمثل اإليرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية
من المتبرعين وكذلك كافة اإليرادات األخرى حيث يتم اثباتها طبقا ً ألساس االستحقاق وذلك
عندما تتمتع الجمعية بسلطة ادارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما
يسمح لها كيفية االستخدام في المستقبل وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة
معقولة من الثقة أن يكون التبرع قابئً للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية .وفيما عدا
ذلك يتم االثبات طبقا ً لألساس النقدي.
يتم اثبات ما تتلقاه الجمعية من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق
ضمن اإليرادات وذلك عند امكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة
العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات.
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التبرعات
يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلى تبرعات مقيدة وتبرعات
غير مقيدة وتبرعات أوقاف طبقا ً لطبيعة وشروط تلقي التبرع من قبل المتبرعين.
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 9-2التبرعات العينية
يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم االستئم فيها
وعند التعذر للوصول للقيمة القابلة للتحقق لتلك السلع يتم تأجيل االعتراف بتلك التبرعات
لحين بيعها.
 10-2المصاريف
تمثل مصاريف األنشطة والمساعدات في المصاريف الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية
وكافة المصاريف األخرى التي يتم تصنيفها ضمن المصاريف العمومية واإلدارية حيث يتم
اثبات مصاريف األنشطة فور استحقاقها طبقا ً لمبدأ االستحقاق ومصاريف المساعدات
المتنوعة والزكاة طبقا ً لألساس النقدي والمصاريف العمومية واإلدارية فور استحقاقها طبقا ً
لمبدأ االستحقاق.
معلومات عن المصادر األساسية لألحكام والتقديرات
-3
ً
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعيار المنشآت الغير هادفة للربح باإلضافة إلى المعيار
الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم استخدام تقديرات وافتراضات
تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات ،واإلفصاح عن الموجودات
والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ،وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات
والمصاريف خئل فترة التقرير ،يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بنا ًء على
الخبرة السابقة وعوامل أُخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون
مناسبة للظروف .تقوم الجمعية بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل نادرا ً ما تتساوى
نتائج التقديرات المحاسبية وفقا ً لتعريفها مع النتائج الفعلية المتعلقة بها.
 -4النقد ومافى حكمه
1-4

2019م
لاير سؤعودي
بنك االنماء

213,219

الصندوق

7,157

المجموع

220,376

 2-4المعامالت غير النقدية
لم تٌجرى أية تسويات هامة غير نقدية تستوجب اإلفصاح عنها كما في 2019/12/31م.
 -5األدوات المالية
 1-5األصول المالية
2019م

ج

النقد ومافى حكمه

لاير سعودي
220,376

المجموع

220,376
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الممتلكات والمعدات واآلالت

أثاث ومفروشات

أجهزة مكتبية

أجهزة كمبيوتر

برمجيات وتقنية

المجمـوع

البيـــــــــان
التكلفـــــــة

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

إضافــــــات

81,182

22,164

13,651

12,021

129,018

الرصيد كما في 2019/12/31م

81,182

22,164

13,651

12,021

129,018

مجمع االستهالك
إضافــــــات

4,029

798

786

333

5,946

الرصيد كما في 2019/12/31م

4,029

798

786

333

5,946

صافي القيمة الدفترية
الرصيد كما في 2019/12/31م

-7

77,153

21,366

12,865

11,688

الموجودات الغير ملموسة
برنامج محاسبى

اإلجمالي

التكلفة
إضافات

4,725

4,725

الرصيد كما في 2019/12/31م

4,725

4,725

االطفاء المتراكم
إطفاء السنة

()245

()245

الرصيد كما في 2019/12/31م

()245

()245

صافي القيمة الدفترية
الرصيد كما في 2019/12/31م

4,480

4,480

123,072
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صافى األصول المقيدة

2019م
لاير سعودي
كفاله اطفال

5,500

دعم النقل

76,995

دعم الحضانة

40,000

المجموع
-9

122,495

مصروفات األنشطة

2019م
لاير سعودي
االيجارات

100,000

مطبوعات

5,110

كهرباء

3,173

مصروفات خدمات

2,760

قرطاسية وأدوات مكتبية

4,450

اتعاب مهنية

2,857

مصروفات متنوعة

5,692

المجموع

124,042

 -10المصروفات العمومية واالدارية

2019م
لاير سعودي
ضريبة مشتريات

8,323

الدعايا واالعالن

1,320

مطبوعات

2,828

عموالت بنكية

1,866

المجموع

14,337
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 -11األصول وااللتزامات المحتملة
خالل العام لم تقم الجمعية في توقيع أية اتفاقيات أو عقود قد ينتج عنها أصول أو التزامات
محتملة كما في 2019/12/31م.
 -12االرتباطات الرأسمالية
ال توجد لدى الجمعية أية ارتباطات رأسمالية هامة تستوجب اإلفصاح عنها كما في
2019/12/31م.
 -13األحداث الالحقة
إن حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في مطلع 2020م وتفشيه في عدة
مناطق جغرافية حول العالم مسببا ً اضطرابات لألنشطة االقتصادية والعمال وتعتقد الجمعية
أن هذا الحدث يعتبر من الحداث الواقعة بعد فترة صدور قائمة المركز المالي والتي ال تتطلب
تعديالت وتعتقد الجمعية أنه يصعب عمليا ً تقديم أي تقدير حسابي لألثار المحتملة .ومع ذلك،
فإن الجمعية ال تتوقع حدوث أثار جوهرية على عملياتها في المملكة العربية السعودية والتي
تمثل نسبة كبيرة من اجمالي عملياتها ،وذلك في حال عودة المور إلى طبيعتها خالل فترة
زمنية معقولة.
 -14إدارة المخاطر المالية
تتعرض أنشطة الجمعية لمخاطر مالية مختلفة تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق وتقوم
إدارة الجمعية بوضع السياسات الخاصة بإدارة هذه المخاطر ومنها:
مخاطر العملة:
إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف
العمالت الجنبية .تتم معامالت الجمعية بشكل رئيسي بالريال السعودي ،لذا فإنه ليس لجمعية
تركيز هام لمخاطر العملة.
مخاطر السعر:
هي مخاطر تعرض قيمة الداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت
تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الدوات
المتاجر بها في السوق ،إن الموجودات والمطلوبات المالية لجمعية ليست معرضة لمخاطر
السعر.
مخاطر االئتمان:
تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يعادله والتدفقات النقدية التعاقدية إلستثمارات الدين المحملة
بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة ،والدوات المالية المشتقة اإليجابية والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية ،فضالً
عن التعرضات اإلئتمانية لعمالء الجملة والتجزئة ،بما في ذلك الذمم المدينة القائمة ،أن الجمعية
ليست معرضة لمخاطر اإلئتمان.
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مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الجمعية على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند
إستحقاقها ،يتمثل منهج الجمعية فيما يتعلق بإدارة السيولة في التأكد ،بقدر اإلمكان ،من أن
الجمعية سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء بمطلوباتها عند إستحقاقها ،في كل من
الظروف العادية واإلستثنائية ،دون التعرض لخسائر غير مقبولة أو أضرر خطيرة تؤثر على
سمعة الشركة.
وعادة ما تعمل الجمعية على ضمان إمتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف
التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء باإللتزامات المالية .ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل
للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة لتوقعات المتعلقة بمتطلبات السيولة لجمعية للتأكد
من توفر السيولة الكافية لتلبية اإلحتياجات التشغيلية مع اإلحتفاظ بالقدر الكافي من التسهيالت
اإلئتمانية المتلزم بها وغير المسحوبة في جميع الوقات يحيث ال تخالف الجمعية سقوف
القروض أو التعهدات (كلما أقتضى المر) على أي من تسهيالت القروض ،وتضع عملية
التوقع في اإلعتبار خطط الجمعية لتمويل الديون واإلمتثال للتعهدات واإلمتثال لهداف
المعدالت الداخلية
القيمة العادلة:
يشير التقييم إلى أن القيمة العادلة لألدوات المالية لجمعية تقارب قيمتها الدفترية كما في 31
ديسمبر2019م حيث أن الدوات المالية بطبيعتها قصيرة الجل وال تحمل فوائد.
القيمة العادلة هي الملغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل إلتزام في معاملة منتظمة
بين الطراف المشاركة في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو في حالة عدم
وجودها ،في أفضل سوق يكون متاحا ً لجمعية في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة لإللتزام
مخاطر عدم الوفاء به.تتطلب بعض السياسات المحاسبية واإلفصاحات لجمعية قياس القيم
العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
مخاطر القيمة العادلة:
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التغير في قيمة الدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار
الفائدة في السوق ،في حال كانت الجمعية تقترض فإنها تقترض بأسعار فائدة على أساس شروط
تجارية ،يتم إيداع الودائع قصيرة الجل بمعدالت الفائدة بالسوق ،تقوم إدارة الجمعية بمراقبة
الت غيرات في أسعار العمولة وتعتقد أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة
المعرضة لها الجمعية غير جوهرية.
 -15اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية لجمعية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م من قبل مجلس اإلدارة
في االجتماع المنعقد بتاريخ 1441/08/28هـ الموافق 2020/04/21م.

