
 السيبراني لألطفال   األمنجمعية 

( 1557)برقم  االجتماعية والتنمية وارد البشريةاملمســـــجلة بوزارة  

 يةالعربية السعود اململكة –منطقة الرياض  

 م 2120ديسمبر 31 في هيةتنملالية اامل ةسنلل يةالملالقوائم ا

 قرير املراجع املستقل  تو 



الصفحة  الفهـــــرس    

_املراجع املستقلتقرير 

1 قائمة املركز املالي  

2 األنشطة قائمة 

3 فقات النقدية التد قائمة

9-4 ة ليااإليضاحات حول القوائم امل



 

 

 املراجع املستقل  ير  تقر 

 املحترمين                                        العمومية لجنةالأعضاء  /إلى السادة 

          السيبراني لألطفال األمن جمعية 

 اململكة العربية السعودية – الرياض

 الــرأي: 

ا راجعنا  لألطفال ر السيب  األمنجمعية  ل ة  لياملاقوائم  للقد  االج  اني  والتنمية  البشرية  املوارد  بوزارة  رقم  مسجلة  تحت  تماعية 

املالي    يوالت  (1557) املركز  قائمة  وقائم2021ديسمبر  31  في  كماتشمل  األنشطة  وقائمة  النقدية  م  التدفقات  املالية ة  للسنة 

في   و 2021ديسمبر  31املنتهية  رق  املرفقة يضاحات  اإل م  للسياسات    وائمقبال  (11)رقم  لى  إ(  1)  م من  في ذلك ملخص  بما  املالية، 

 املحاسبية الهامة. 

القواف أن  رأينـا،  املرفقةي  املالية  امل  للجنة  ئم  املركز  الجوهرية،  الجوانب  جميع  من  بعدل  ديسمبر    31في    كما  للجنةالي  تعرض 

وتدفقاته2021 املالي  وأداؤها  املنة  للسنقدية  لاا  م  و 2021ديسمبر31في    نتهيةاملالية  ملفم،   
ً
املنشآت  قا الهادفةعيار  للربح    غير 

الهيئة   من  للمالصادر  للمنشآت  إ وباإلضافة    اسبين،واملح  راجعينالسعودية  املالي  للتقرير  الدولي  املعيار  متطلبات  الصغيرة  لى 

العربية  اململكة  في  املعتمدة  الحجم  الس خرى  األ   واإلصدارات عايير  مل ا و السعودية،    ومتوسطة  الهيئة  من  راجعين للمودية  ع املعتمدة 

 . واملحاسبين

 أساس الرأي: 

 لقد قمنا باملرا
ً
تم  تلك املعايير  وليتنا بموجب  ؤ دة في اململكة العربية السعودية، ومس للمراجعة املعتم الدولية    للمعايير  جعة وفقا

مس في قسم  الؤ توضيحها  مراجعة  عن  املراجع  املاائو قوليات  تقر م  في  ال.  يرنالية  مستقلون عن   فو   لجنة ونحن 
ً
لقواعد سلوك   قا

العر  اململكة  في  املعتمدة  املهنة  اوآداب  ذات  السعودية  للقبية  بمراجعتنا  الصلة  سلوك  وائم  بمتطلبات   
ً
أيضا وفينا  كما  ملالية. 

 لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة املراوآداب املهن 
ً
 بداء رأينا. ير أساس إل لتوفسبة كافية ومنايها عل النجعة التي حص ة األخرى طبقا

 :  ت انتباهفل

ية املقارنة عن الفترة  التعبر القوائم املم و 2021ديسمبر31م حتى  2021يناير1القوائم املالية الحالية تعبر عن السنة املالية من  

 . م2020ديسمبر31م حتى 2019ديسمبر7من 

 أخر: ر  أم

م من قبل مراجع آخر أبدى 2020ديسمبر    31للسنة املنتهية في    السيبراني لألطفال   األمنجمعية  لتمت مراجعة القوائم املالية  

 
ً
  .م2022يناير 16بتاريخ  القوائممعدل في تلك   غير رأيا

 : وائم املاليةة حول القكمحو واملكلفين بال   ةر سؤوليات اإلدام

إعد عن  مسؤولة  اإلدارة  املالية وعرضهإن  القوائم  للاد  الهادفة  غير  املنشآت  ملعيار   
ً
وفقا عادل  بشكل  من  ا  الصادر  ئة  هيالربح 

للمراجعين  دو السع وباإلضاواملحاسبينية  الصغير إفة  ،  للمنشآت  املالي  للتقرير  الدولي  املعيار  متطلبات  الحجم    ةلى  ومتوسطة 

املمعامل في  العربيتمد  السعوديةلكة  واإلصواملع  ة  األخايير  للمراجعين  دارات  السعودية  الهيئة  تعتمدها  التي    واملحاسبين رى 

إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن   وريةة الداخلية التي تراها اإلدارة ضر باالرق   عن و   للجنةوالالئحة املالية  

 أ. طخغش أو 

إعداد   املقو العند  اإلد ائم  فإن  تالية،  عن  مسؤولة  الارة  مقدرة  بحسب    لجنة قييم  اإلفصاح  وعن  مستمرة  كمنشأة  البقاء  على 

بم العالقة  ذات  األمور  وعن  الحال،  فمتاالسأ  بدمقتض ى  االستمرارية  مبدأ  وتطبيق  امل رارية،  نية  ي  هناك  تكن  لم  ما  حاسبة، 

 ف ذلك.ر مالئم بخال يا خ يس هناك أو ل ته،أو إيقاف عمليا  لجنةلتصفية ال

 . لجنةد التقرير املالي في ال ون عن اإلشراف على عملية إعدااملكلفون بالحوكمة هم املسؤولن  وإ

 

 



 

 

 

 املالية:  القوائم ة جع مسؤوليات املراجع حول مرا

الحصول   في  أهدافنا  تعلى  تتمثل  املالية ككل خالية من  القوائم  كانت  إذا  فيما  معقول  ناتجوهر   حريٍف تأكيد  أو    عنج  ي  غش 

تق   خطأ، املراجوإصدار  الذيرير  إ  ع  رأينا.  املعقيتضمن  التأكيد  التأكيد.ن  من  عاٍل  أن ول هو مستوى  على   
ً
ليس ضمانا أنه  إال 

ال القيت  تي املراجعة     مام 
ً
وفقا الدو   بها  املراجعة  تحر لية  ملعايير  عن   

ً
دائما ستكشف  السعودية  العربية  اململكة  في    املعتمدة 

ً
يف

تنشأ  .  موجودوهري  ج أن  خالتحريفات  يمكن  أو  غش  بشك.طأعن  يمكن  كان  إذا  مجموعها،  في  أو  بمفردها  جوهرية،  َعد 
ُ
  ل وت

 ملالية. قوائم اتي يتخذها املستخدمون بناًء على هذه الدية الصاقتقرارات االلامعقول يمكن توقع أنها ستؤثر على 

 جزوك
ً
فإننا نمارس الحكم املنهي ونحافظ    في اململكة العربية السعودية،  يير الدولية للمراجعة املعتمدةمعا لل  ء من املراجعة، وفقا

 اجعة.  كما نقوم بـ:ر على نزعة الشك املنهي خالل امل

مخاطر • ا  تحديد  في  وهلج التحريفات  غرية  عن  ناتجه  كانت  سواء  املالية  خطالقوائم  أو  وتصمش  إجراءات  نفوتيم  أ،  يذ 

ملو مر  تلكاجعة  أد  املخاطر،   اجهة  على  كافيةوالحصول  مراجعة  عدم    لة  خطر  ويعد  رأينا.  إلبداء  أساس  لتوفير  ومالئمة 

ي  ن أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، أل   ش غاكتشاف تحريف جوهري ناتج عن   ت  وي نطالغش قد  أو  على  واطؤ، أو تزوير، 

 . للجنةة رقابة الداخليراءات الجإل  أو تجاوز ة للات مض إفاد متعمد، أو حذف 

راجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس  الداخلية ذات الصلة باملالحصول على فهم للرقابة  •

 . للجنةية لخداء رأي حول فاعلية الرقابة الدابإبغرض 

املستخدمةويتق • املحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  معقو م  ومدى  ال،  املحاسبية ديتقلية  ذااإلفصاو   رات  العالقة  حات  ت 

 ة. التي قامت بها اإلدار 

 إلى أدلة   •
ً
  ا مراجعة التي تم الحصول عليها، في ملااستنتاج مدى مالئمة تطبيق اإلدارة ملبدأ االستمرارية في املحاسبة، واستنادا

أو ظروف قد تثير  تأكد جوهري م  عدإذا كان هناك      يتعلق بأحداث 
ً
 كبيرا

ً
العاالستمرا على    لجنةال   رةقد حول  شكا مل  ر في 

 
ً
ذات    تعدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحاإذا ما تبين لنا وجود  ملبدأ االستمرارية. و   وفقا

إلى    استنتاجاتناستند  يل رأينا. وتات غير كافية، عندها يتم تعدتلك اإلفصاحت  انالية، أو إذا ك ملاالعالقة الواردة في القوائم  

ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد    قريرنا حول املراجعة.ول عليها حتى تاريخ تي تم الحص اجعة التدلة املر أ

 مستمرة. عن االستمرار في أعمالها كمنشأة لجنةتؤدي إلى توقف ال

الع • ب  لعام،ا  رض تقويم  املالية،  القوائم  ومحتوى  اإل وهيكل  ذلك  في  كانت  ،  اتفصاحما  إذا  عن  املالية  القوائم  وما  تعبر 

 عاداملعامالت واألحداث الت 
ً
 ال. ي تمثلها بطريقة تحقق عرضا

لك أي أوجه ي ذف  ما اجعة، بلهامة للمر والنتائج اتوقيت املخطط للمراجعة  لابالنطاق و   -من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ اإلدارة  

 ل مراجعتنا. خالا شافهداخلية تم اكتقصور مهمة في الرقابة ال

 ى: لبات النظامية والتنظيمية االخر عن املتط التقرير 

 حسب تعاميم وزارة املوارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بل يتم استخدام برامج مساع 
ً
دة التمسك الجمعية نظام محاسبي آليا

رأينا  يدوية   فإنخال وبوفي  ذكره  ماتم  املالية    ف  لألطفال  األمنجمعية  لاملرفقة  القوائم  مع    السيبراني  نظام تتفق  متطلبات 

املالخيرية املعتمد من قبل وزا   تاالجمعيات واملؤسس البشرية  رة  يتعلق   للجنة األساس ي    النظامعية و والتنمية االجتماوارد   فيما 

 الية. لقوائم املوعرض ا بإعداد

 نيو نب القااملحاس   

   هـ3144                           الرياض:

افق:      م2022                             املو

   

 ملطربسعد عبد الرحمن ا   

 (606خيص رقم ) تر   

 هـ1439جمادى األول  13تاريخ ب  



         السيبراني لألطفال األمن جمعية 

     (1557)  مقبر  ةيعاجتمال ا والتنميةالبشرية ارد و املسجلة بوزارة م

   قائمة املركز املالي 

  السعودي(  الريالب املذكورة لغاملبا عجمي م ) 2021ديسمبر  31 في  كما

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  إيضاح   

      املوجــودات 

      املوجــودات املتداولة 

 52,475  49,065  ( 4) ومافي حكمه النقد 

 52,475  49,065   ة ولدا املت   مجموع املــوجودات

 52,475  49,065   إجـمالي املوجــودات 

      املطلوبــات وصافي األصول 

      املطلوبــات املتداولة 

 5,750  5,750  ( 5) أرصدة دائنة أخرى 

 5,750  5,750   املطلوبــات املتداولة مجموع 

 5,750  5,750   مجموع املطلوبــات  

      صافي األصول 

 3,950  18,250   األصول غير املقيدة  فيصا

 42,775  25,065  ( 6) صــافــي األصول املـقيـدة 

 46,725  43,315   مجموع صـــــــافي األصــول 

 52,475  49,065   املطلوبــات وصافي األصــول إجمالي 

 

 معها   و تقرأ ة يالامل م لقوائمن هذه ايتجزأ   ال جزء (11) ىلإ( 1رقم )  نم  اإليضاحات املرفقة  نا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 ) 



        السيبراني لألطفال األمن جمعية 

       (1557)  مقبر  عيةاالجتما والتنميةالبشرية ارد و املمسجلة بوزارة 

   االنشطةقائمة 

  (ديعو لسريال اذكورة بالبالغ املع املجمي) م 2021 مبر ديس  31ي ية فنتهعن السنة املالية امل

 

  مقيدة   دة قيغير م   إيضاح 
ديسمبر   31

 م2021
 

ديسمبر   31

 م2020
 

           اإليرادات واملكاسب 

   50,000   -   -   -   دعم الوزارة )إعانة تأسيس( 

   7,400   14,300   -   14,300   اشتراكات األعضاء 

   6,000   450   450   -   إيرادات تدريب

           ديو ن القاألصول املحررة م صافي 

   -   -  (18,159)   18,159   إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام 

   63,400   14,750  (17,710)   32,459  إجمالي اإليرادات واملكاسب وإعادة التصنيف 

           املصروفات واملساعدات 

  (6,000)  (13,869)   -  (13,869)  ( 7) مصاريف األنشطة 

  (10,675)  (4,290)   -  (4,290)  ( 8) ة واإلدارية يم و ف العماملصاري

  (16,675)  (18,159)   -  (18,159)   إجمالي املصروفات واملساعدات

   46,725  (3,410)  (17,710)   14,300   التغير في صافي األصول 

   -   46,725   42,775   3,950   صافي األصول بداية السنة 

   46,725   43,315   25,065   18,250   نة لسهاية اصافي األصول ن

 

 . امعه  وتقرأ املالية قوائمهذه المن  ال يتجزأ جزء (11) ىإل (1املرفقة من رقم )اإليضاحات    نا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(2 ) 



        براني لألطفالالسي األمن جمعية 

      (1557)  مقبر  عيةاالجتما لتنميةاو البشرية ارد و املزارة مسجلة بو 

 ية ت النقدافقالتدقائمة 

  (عوديسلريال اذكورة بالبالغ املع املجمي) م 2021 ر بمديس  31ي ية فنتهعن السنة املالية امل

 
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

    غيلية  من األنشطة التش التدفقات النقدية

  46,725  (3,410) التغـير في صافي األصول  

  46,725  (3,410) عدل املل  صو في األ التغير في صا

    التغيرات في املوجودات واملطلوبات املتداولة 

  5,750   - مصروفات مستحقة وارصدة دائنة أخرى 

  52,475  (3,410) غيلية صافي التدفقات النقدية )املستخدم في( األنشطة التش

  52,475  (3,410) التغير في رصيد النقدية صافي 

  -   52,475 السنة  يةداة في برصيد النقدي

  52,475   49,065 رصيد النقدية في نهاية السنة 

 

 ال يتجزأ من تمثل (11) قمر  ىل( إ1رقم )  املرفقة منت ن اإليضاحاا
ً
 املالية هذه القوائم   جزءا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3 ) 



        السيبراني لألطفال األمن جمعية 

       (1557)  مقبر  عيةاالجتما ةميوالتن البشريةارد و املمسجلة بوزارة 

 الية املم حات حول القوائضايا

 م  2021 مبر سيد  31ي ية فنتهعن السنة املالية امل

 -والنشاط: ن  كويالت (1)

ربيع  10بتاريخ   (1557) مقبر  عيةاالجتما  والتنميةالبشرية ارد  و املمسجلة بوزارة   - أهليةية جمع –  السيبراني لألطفال   األمنجمعية 

   العربية السعودية.  اململكة –الرياض مدينة    –مقرها  م.2019 ديسمبر  7املوافق ه 1441لثاني ا

 لنظا  لجنةتتمثل أهداف الو 
ً
 -يلي:  ما في ي مها األساس طبقا

 وذويهم ضد املخاطر السيبرانية.  املساهمة في رفع مستوى وعي األطفال  •

 .اتومعلمن املتطوير مهارات الحماية واألمان لدى األطفال في مجال أ •

 نترنت.لأل  األمن املساهمة في تدريب األطفال حول االستخدام   •

 السيبراني | لألطفال.  األمنتقديم النصائح واإلرشادات في  •

 املالية: لسنة  ا

ة عن الفترة  تعبر القوائم املالية املقارنم و 2021ديسمبر31م حتى  2021نايري  1من    القوائم املالية الحالية تعبر عن السنة املالية

   .م2020ديسمبر31م حتى  2019ديسمبر  7 من

 -الية: ملا  القوائم س إعداد( أس2)  

 طبقة  بية املاملحاس  ايير املع

للمعا  ادإعد تم    
ً
وفقا املرفقة  املالية  املحاسبية  لقوائم  ال  للمنشآتايير  السعودية، غير  العربية  اململكة  في  املعتمد  للربح   هادفة 

الصادر  األخرى  واإلصدارات  للمالسالهيئة    عنة  واملتطلبات  وامل عودية  ومتساحراجعين  ابين  و إلطلبات  فصاح  واإل   اسقي الثبات 

 رة ومتوسطة الحجم.ت صغيلمنشآ ر الدولي لاملعيا دة في الوار 

 أسس القياس

 ملبدأ االستحقاق  رفقة عالية املدت القوائم املعأ
ً
هو    ما ء  املحاسبي ومفهوم االستمرارية، باستثنالى أساس التكلفة التاريخية وفقا

 ( 3)إيضاح ه. أدنا بية حاسليه في السياسات امل ص عمنصو 

 ملة العرض لة الوظيفية وععمال

 . للجنة فية وعملة العرضالسعودي وهي العملة الوظيلريال  ية بااملالتم عرض القوائم   

   ( السياسات املحاسبية الهامة3)

 استخدام االحكام والتقديرات   3-1

للمعيار     
ً
وفقا املالية  القوائم  إعداد  املاإن  للتقرير  ومتوسطةالنشآت  للملي  الدولي  املعتملحا  صغيرة  فجم  اد  العي  ربية  ململكة 

ملعلنة سات املحاسبية واملبالغ اتطبيق السيا ت تؤثر على  ات وافتراضاحكام وتقدير أمن اإلدارة أن تقوم بوضع    يتطلبعودية  الس

واإليرا والخصوم  واال لألصول  التقديرات  هذه  ترتكز  واملصروفات،  بهدات  املرتبطة  ع فتراضات  والعدالخبرة  لى  ا  ن  م   يدالسابقة 

ُيعخر األ   العوامل التي  أنها ى  في  معقول  تقد  نتائجهاظة  تشكل  والتي  الراهنة،  الظروف  املأ  ل  االحكام  بالقيمة  ساسا لوضع  تعلقة 

 لتقديرات. صادره، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك اصوم التي  ال تتضح بسهولة من مرية لألصول والخالدفت

مراجع اتتم  و دير لتقة  املات  بص تبر االفتراضات  بها  االعتراف مس  ورةطة  يتم  بأثر    ديالتبالتع  تمرة،  املحاسبية  التقديرات  على 

   .مستقبلي
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        السيبراني لألطفال األمن جمعية 

       (1557)  مقبر  عيةالجتماا والتنميةالبشرية ارد و املرة مسجلة بوزا

 الية املم حات حول القوائضايا

 م  2021 مبر ديس  31ي ية فنتهامل عن السنة املالية

 ( ة)تتماستخدام االحكام والتقديرات 3-1

 لقوائم املالية: لتي لها تأثير جوهري على املبالغ املدرجة في ات والتقديرات افيما يلي معلومات حول االفتراضا

   راريةستماال 

الا إدارة  لق  لجنةجرت   
ً
    االستمرارعلى    لجنةلادرة  تقييما

ً
و اريةاالستمر ملبدأ  وفقا قلدي،  أن  ناها  العة  الكافية    لجنةلدى  املوارد 

ف  الستمرار  إضافة  اعمالها  القريب.  املستقبل  ذإي  اللى  قدرة  حول  جوهرية  شكوك  أي  لديها  ليس  اإلدارة  فإن  لى  ع  لجنة لك، 

 . االستمراريةعلى أساس مبدأ  الية عداد القوائم املإزال يتم لذلك فأنه الي .يةاالستمرار 

 امللموسة ات واملعدات واألصول غير متلك مجية للإلنتاا تقدير األعمار 

طفاء واإل   كاالستهالواآلالت واملعدات واألصول غير امللموسة لغرض احتساب  ر األعمار اإلنتاجية للممتلكات  تقوم اإلدارة بتقدي

  االستخدام   تباراالعفي  ألخذ  ا  التقديرات بعداملقدرة لها ويتم تحديد هذه    اجيةعمار اإلنتابت على مدى األ س القسط الث أسالى  ع

اإل  وتقوم  والتلف  والتقادم  لألصول  و املتوقع  املتبقية  القيمة  بمراجعة  في  دارة  التغيرات  تعديل  ويتم   
ً
سنويا اإلنتاجية  األعمار 

 إن وجدت.  -ستقبليةحالية وامللت ا ترافي الف  تهالكاالسمصروف 

 ملالية األصول غير ا قيمة  انخفاض

لذلك   لالستردادلقيمة القابلة  لوحدة املنتجة للنقد ا اوز القيمة الدفترية لألصل أو اتتج  ي عندما املالر  صول غييمة األ تنخفض ق

   ألصل أو تلك الوحدة املنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلةا
ً
  أكبر، أيهما    االستخدامية قيمته    يف البيع أوكال تلألصل ناقصا

لى أساس تجاري بحت ألصول متطابقة أو أسعار سوق ألصول  تم ع التي ت  البيعت  من خالل عملياالعادلة لألصل    تقدر القيمة

يمكن ال  مماثلة   
ً
ناقصا القيمة  مالحظتها  أما  األصل،  لبيع  اإلضافية  بن  االستخدامية تكاليف  القيمتحسب  على  ااء  لية  لحاة 

اللتدفقا املتوقعةت  الخملألصل خالل    لنقدية  التدفالسنوات  تلك  تشمل  وال  املقبلة  النقاس  املت  إعادة  توققدية  أنشطة  عة 

دل الخصم املستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك  هي األكثر حساسية ملع  لالستردادغير ملتزمة    لجنة الهيكلة التي تكون ال

 .االستخدامحل  دير للقيمة مألغراض التق  دل النمو املستخدم نقدية املستقبلية املتوقعة ومعالتدفقات ال

 حكمه   ي نقد وما فال 3-2

قل وتخضع ملخاطر غير  ل ثالثة أشهر أو ألتي تستحق خالنقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل الى اليشتمل ع

 جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

 "  ولة" غير متدا  لة " إلى نيف األصول والخصوم من " متداو تص 3-3

 متداول / غير متداول.   ى أساسكز املالي علر األصول والخصوم في قائمة املر بإظها لجنة تقوم ال

 تعتبر األصول متداولة وذلك:

 خالل دورة العمليات العادية. استنفاذها ها أو  تحققها أو ينوي بيع عندما يتوقع -أ 

 . املتاجرةها بشكل أساس ي ألغراض في حالة اقتناؤ  -ب

 بعندما يتوقع تحقق  -ت
ً
 عد السنة املالية. ها خالل اثني عشر شهرا

  ملدة ال تقل عن اثني د أية خصوم  لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسدا  دية ماقدية وشبة نقعندما تكون ن -ث

 بعد السنة املالية.
ً
 غير متداولة" "كـ تصنف كافة األصول األخرى  عشر شهرا

 م متداولة وذلك:ة الخصو تعتبر كاف

 ة العمليات العادية.ما يتوقع سدادها خالل دور عند -أ 

 ألغراض املتاجرة. ساس ي تناؤها بشكل أفي حال اق -ب

 بعد السن عندما تستحق السداد خالل اثني عشر  -ت
ً
 املالية. ةا

 بعد السنة املعن اثني ع  لوجود حق غير مشروط لتأجيل سداد الخصوم ملدة ال تق عند عدم   -ث
ً
صنف كافة  الية. تشر شهرا

 ( 5)                                           ".خرى كـ " غير متداولة الخصوم األ 



        السيبراني لألطفال األمن جمعية 

       (1557)  مقبر  عيةاالجتما والتنمية البشريةارد و املمسجلة بوزارة 

 الية املم حات حول القوائضايا

 م  2021 ر مبديس  31ي ية فنتهاملالية امل عن السنة

 الدائنون التجاريون  3-4

عاملة )بما في ذلك تكاليف املعاملة(. الذمم التجارية الدائنة هي التزامات على أساس  يتم إثبات الخصوم املالية مبدئًيا بسعر امل

 .الفعلية  الشروط االئتمان العادية. تقاس خصوم املحتسبة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة

 وغير املقيدة وأصول األوقاف األصول املقيدة  3-5

قيود، وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام األصول ألغراض محددة  وتخضع ل  نةلج صول الجزء من أ   ألصول املقيدةا  تعد

بتوق  االستخدام(   )قيود االستخدام    يتأو  و   الوقت(  )قيود هذا  معا.  والوقت  باالستخدام  مرتبطة  قيود  األص أو  تكون  ول  قد 

 ملموسة.  أصول غير   أو،ثابتة  أصول  ية، أومالاستثمارات وأصوال  أو   ،متداولةاملقيدة أصوال  

املقيدةعد  ت غير  ال  األصول  الكاملة    لجنةجزء من أصول  السيطرة  تحت  تقع  لقيود، وهي  الإلدوال تخضع  تكون  لجنةارة  . وقد 

 صول غير ملموسة.و أصول ثابته او أصوال مالية ا األصول غير مقيدة أصوال متداولة او استثمارات وا 

ال من أص  جزء  وقاف أصول األ تعد   القيود قد تكون مرتبطة باستخدام    د دائمة من، تخضع لقيو لجنةول  جانب املتبرع، وتلك 

 ة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل.افظتلك األصول ألغراض محددة، مع املح

 االعتراف باإليراد 3-6

املتبرعين    من  لجنةال  ات التي تتلقاهات والتبرعوالهباوالصدقات    لجنةة وعوائد نشاطات الفي رسوم العضوي  نةلجل موارد التتمث

 . لها من إعانات لدعم البرامج صيخص  وما لها من منح حكومية  ر وما يقر  لجنةال أموال والعوائد االستثمارية من 

   :شروطيتوافر ثالثة يراد عندما باإل  االعتراففي   االستحقاقساس  أ لجنة وتتبع ال

  ه صرف بما يسمح لها تحديد كيفية استخداماشكال الت بأي شكل من  ه صرف فيو التألتبرع  دارة اإسلطة  ب  لجنة الن تتمتع  أ -أ 

 . في املستقبل

 . لتبرع بدرجة معقولة من الثقةلى االحصول ع  لجنةن تتوقع الأ -ب

 أ -ت
ً
 . وضوعيةللقياس بدرجة معقولة من امل ن يكون التبرع قابال

 يرادات األخرى  اإل  

اإليرادات  ي إدراج  ت  األخرى تم  العتبر عرضية  التي  نشاط  من  كإيرادات ح  لجنةلنموذج  اإليرادات  تدرج  تكبدها.  أو  تحقيقها  ال 

 العائد الفعلي )إن وجدت(، يتم إثبات ايرادات التبرعات عند تحصيلها. ساس ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك على ا

 العينية   التبرعات 3-7

دة بيعها، أو توزيعها  بغرض إعا بها على أنها مخزون   اظ االحتفويتم من أصول،    لجنة ها الاتتلقت العينية بما  عابالتبر   االعتراف يتم 

إع وعند  األنشطة.  قائمة  في  إيرادات  أنها  أنها  ادة  على  على  أو  مباعة  بضاعة  تكلفة  أنها  على  إدراجها  يتم  توزيعها،  أو  بيعها 

 س الغرض من توزيعها. طة بطريقة تعكنشت التبويب املالئم في قائمة األمصروفات تح

ُيلتقى من أصول بغرضبم   االعترافيجب   فياالستخدا  ا  تبرعات  إيراد  إنه  للمنشأة( على  )مثل مبنى بغرض استخدامه كمقر   م 

 مة األنشطة، وضمن مجموعات األصول املناسبة في قائمة املركز املالي. قائ
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 السيبراني لألطفال األمن ة جمعي

 (1557)  مقبر  عيةاالجتما والتنميةالبشرية ارد و املمسجلة بوزارة 

 الية املم حات حول القوائضايا

)جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي(م 2021 مبر ديس  31ي ية فنتهعن السنة املالية امل

املصروفات 3-8

  لجنةفات وتتنوع املصروفات في الي اثبات املصرو ف  ستحقاقاال أساس    لجنةالوتتبع  ظيفي  س و يتم تصنيف املصروفات على أسا

 جموعات رئيسية: ويمكن توزيعها على م

 . لجنةالتي تصرف لتشغيل ال وفاتمصاريف إدارية، وهي املصر  -أ 

 إلدارة أنشطتها. لجنةمصاريف البرامج واألنشطة، وهي مصروفات التي تتكبدها ال -ب

وعوائد -ت الخاصوقاف،  األ   مصاريف  املصروفات  باأل وهي  إلى  ة  للوصول  توزيعهوقاف  ينبغي  التي  العوائد  على  صافي  ا 

 الوقف. املستفيدين من 

 دارية ذات الصلة باألقسام وبالوحدات املتعلقة باالستثمار. ت اإل مصاريف االستثمار، وهي املصروفا -ث

 دارة. اإل  مصاريف الحوكمة، وهي املصروفات اإلدارية التي تصرف على مجلس -ج

 لتسويق. وأقسام ا للجنةالية التي تصرف لتنمية املوارد املية املصروفات اإلدار   ، وهيمصاريف جمع التبرعات -ح

ة العمالت األجنبي تحويل 3-9

لى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء املعاملة. ويتم تحويل األصول  إيتم تحويل املعامالت بالعملة األجنبية  

األجنب  صوملخوا بالعمالت  تاريخ قائمةاملالية  في  املالي    ية كما  السعإاملركز  الريال  السائدة  لى  باألسعار  التاريخ. إن  ودي  في ذلك 

 األجنبية يتم أدراجها ضمن قائمة األنشطة.الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت ئر املكاسب والخسا

االيجار عقود 3-10

اإل  عقود  تصنيف  عقد  إى  لع  يجاريتم  تمويلي  إنه  املخاط  ذاإيجار  يحول جميع  بامللكية،  كان  املتعلقة  واملنافع  تصنيف  ر  ويتم 

ن ال يحول ما يقارب جميع املخاطر واملنافع االقتصادية بامللكية. يعتمد تحديد  كا  إذا يجار تشغيلي  إنه عقد  إار على  يجعقود اإل 

 شكل العقد. ى ى مضمون املعاملة وليس عللع يجار تشغيلي إو عقد أيجار تمويلي  إذا كان عقد  إما 

صة املقا 3-11

ة املركز املالي فقط عند وجود حق نظامي  ئمملالية ويدرج املبلغ الصافي في قاملوجودات واملطلوبات ايتم إجراء مقاصة بين مبالغ ا

لدى   يكون  عندما  وكذلك  املدرجة  املبالغ  لتلك  مقاصة  إجراء  على    لجنة الملزم  لتسويتها  الصافي  سأ نية  املوجودأاس  بيع  ات و 

 . واحدن لتسديد املطلوبات في آ

م2020ديسمبر  31م2021ديسمبر  31النقد و ما في حكمه  ( 4) 

 52,475 49,065 مصرف االنماء 

49,065 52,475 

م2020ديسمبر  31م2021ديسمبر  31ى ( أرصدة دائنة اخر 5) 

 5,750 5,750 مصاريف مستحقة 

5,750 5,750 

(7 )



 السيبراني لألطفال األمن جمعية 

 (1557)  مقبر  يةعاالجتما ميةوالتنالبشرية ارد و املمسجلة بوزارة 

 الية املم ائحات حول القو ضايا

)جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي(م 2021 مبر ديس  31ي ية فنتهملعن السنة املالية ا 

م2020ر ديسمب 31م2021ديسمبر  31يدة ( صافي األصول املق6) 

 42,775 25,065دعم تأسيس  -منح حكومي 

25,065 42,775 

م2020ديسمبر  31م2021ديسمبر  31مصاريف األنشطة ( 7) 

 - 11,911 احتفاالت اليوم الوطني 

 6,000 1,958 مكافاة تدريب

13,869 6,000 

م2020ديسمبر  31م2021ديسمبر  31واإلدارية( املصروفات العمومية  8) 

 5,750 2,000 اتعاب مهنية 

 - 1,150 اإليجارات 

 2,925 1,140 ع الجمعية تصميم موق

 2,000 - اتعاب املنصة االفتراضية 

4,290 10,675 

 إدارة املخاطر: ( 9) 

أنش التتعرض  مخت  لجنة طة  مالية  املخاطر  أثار  تتضمن  فلت لفة  الغيرات  إدارة  وتقوم  السوق  مخاطر  ا  جنة لي  لسياسات بوضع 

 الخاصة بإدارة هذه املخاطر ومنها:

 االئتمان  مخاطر  •

دى  اء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ليس لمقدرة طرف ما على الوف  دم ئتمان عاال اطر  ختمثل م 

 مرتفع. ف ائتماني النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيتم إيداع  ي طر االئتمان، كما تركيز جوهري ملخا لجنة ال

 مخاطر السيولة  •

األدوات املالية، تنتج مخاطر السيولة عن  ء بالتعهدات املتعلقة بفاموال للو ر األ يفي توف  لجنةا التمثل الصعوبات التي تواجهه

أكد  إدارة مخاطر السيولة وذلك بالتب  لجنةم القو قيمته العادلة، تمالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل  عدم املقدرة على بيع أصل  

 ر الدعم املالي.من توف

 مخاطر املعامالت   •

ال مخاطر  املخاطر  تمثل  تذب  ة ناتجالعمالت  املالية    ذبعن  األدوات  ال  قيمة  األجنبي،  الصرف  أسعار  في  التغيرات  بسبب 

ال خال  للتقلبات  لجنةتتعرض  األجنبي  الصرف  أسعار  افي  أعمالها  دورة  قيلعل  لعدم  بعمالت  ادية  معامالت  بأية  عدا  امها 

 سعودي خالل السنة. الريال ال

(8 )



 السيبراني لألطفال األمن جمعية 

 (1557)  مقبر  عيةتمااالج  والتنميةالبشرية ارد و املسجلة بوزارة م

 الية املم حات حول القوائضايا

 م  2021 مبر ديس  31ي ية فنتهية املعن السنة املال

 الحقة: حداث ال ( األ 10) 

القوائوحت  م2021ديسمبر    31الحقة بعد    ناك احداثيكن ه في رأي اإلدارة لم   املى تاريخ اعتماد  تأثير  الية و م  التي قد يكون لها 

 .  م2021ديسمبر  31ا في وهري على القوائم املالية كمج

 ( اعتماد القوائم املالية: 11)  

املوافق   ..............خ .................اريبت لجنةلإدارة ام من قبل 2021ديسمبر 31ي عن السنة املنتهية ف  للجنة املالية  تم اعتماد القوائم 

.................. .........
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