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  جمعية صوت متالزمة داون 
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةبوزارة الموارد البشرية و مســـــجمة 

  قائمة المركز المالي
 )المبالغ بالرياالت السعودية( م 4243ديسمبر  53 فيكما 

 
 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  إيضاح  

       األصـــــــــــــــــــــول
       األصول المتداولة

 4629868,6  463696655  (4)  النقد وما في حكمو 
 16,236881  9796497  (5)  مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدينة اخري

 6636,86  4566873  (6)  المطموب من اطراف ذات عالقة
 70995:;70  70:280247    مجموع األصول المتداولة

       االستثمارات واالصول المالية
 ,,,6,,,1,6  -    استثمارات العقارية

 4865276261  6366836619  (7)  ستثمارات مالية متاحة لمبيعا
 7:07490483  ;8508:5083    مجموع االستثمارات واالصول المالية

       األصول غير المتداولة
 4562636,59  4264,46446  (8)  بالصافي -االصول االستثمارية 

 ,5644  36165  (9)  بالصافي -االصول الغير ممموسة 
 19261436,91  1836,156527  (,1)  بالصافي -الممتمكات واآلالت والمعدات 

 2;459063307  :4470645035    مجموع األصول غير المتداولة
 46,846;,523  3409:4;60;4    إجـمـالــي األصـــول

       االلتزامات وصافي األصول
       االلتزامات المتداولة
 262276638  162916124  (11)  وارصدة دائنة اخريمصروفات مستحقة 

 :40449085  30346;304    مجموع االلتزامات المتداولة
       االلتزامات الغير المتداولة

 1683,6622  26,7,6614  (12)  مخصص مكافاة نياية الخدمة
 30:520844  402920836    مجموع االلتزامات الغير المتداولة

 6027:0482  :50583095    االلتزاماتمجموع 
       صـــــــــافي األصــــــــــــــول

 ,29,64,3625  27661,96789    صافي األصول غير المقيدة
 4976213  363,76272  (16)  صافي األصول المقيدة

 6696569,1  1261336983    ارباح غير محققة 
 90:880586;4  307730266;4    صافي األصـــولمجموع 

 460846;5230  3409:4;60;4    االلتزامات وصافي األصولإجــمالـــي 
 

 وتقرأ معيا ( جزء ال يتجزأ من ىذه القوائم المالية17) ى( إل1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )
(3) 



 

   

  جمعية صوت متالزمة داون 
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

 قائمة األنشطة 
 )المبالغ بالرياالت السعودية(م 4243ديسمبر  53 فيعن السنة المنتيية 

 إجمالي  مقيدة  غير مقيدة  إيضاح 
 إجمالي  م4243

 م4242
          االيرادات 

 268386972  ,16419624  -  ,16419624   التبرعات النقدية العامة
 ,,1611166  ,1,428648  ,1,428648  -  (13) النقدية المقيدةالتبرعات 

 216792  416388  -  416388   التبرعات العينية
 262416467  9726214  -  9726214   الرسوم الدراسية

 164256892  16,346847  16,346847  -   متحصالت الزكاة
 ,,,2756  ,,2,965  -  ,,2,965   اشتراكات اعضاء
 ,388655  -  -  -   منح اعفاء الطالب
 9476814  167986245  -  167986245   عوائد االستثمارات
 65,6685  ,,,6,,266  -  ,,,6,,266   ايرادات اإليجارات

 2536296  8186,96  8186,96  -  (14) اعانات الوزارة
 176763  -  -  -   تبرعات تخفيض االلتزام

 16787  296,55  -  296,55   ايرادات االنشطة
 -  ,,,6,,,36  ,,,6,,,36  -   دعم منصة صوت الرقمية

          صافي األصول المحررة من القيود
 -  -  (364716364)  364716364   إعادة التصنيف لتحقق قيد االستخدام

 :320396083  3505730287  ;40:32027  3207630228   إجمالي االيرادات 
          المصروفات 

 16,866179  7596436  -  7596436   مساعدات الزكاة
 1469416884  11638,6995  -  11638,6995  (15) صوت لمتعميم والتدريبمصروفات 

 -  86684  -  86684   مصروفات خدمات تطوعية
 ,388655  ,,,2156  -  ,,,2156   مساعدات منح الطالب

 ,,,6856  3386955  -  3386955   الرقميةمنصة صوت مصروفات 
 263196451  268586613  -  268586613  (8) إىــالك األصـول االستثمارية
 ,16,6  26275  -  26275  (9) اطفاء االصول الغير ممموسة

والمعدات        واآلالتاىالك الممتمكات 
(11) 

(1,)  9627,65,9  -  9627,65,9  963186295 
 ;4:0962063  460:560689  -  460:560689  المصروفات إجمالي

 (3:07870:23)  (3306:50624)  ;40:32027  (50683;3604) التغير في صافى االصول من األنشطة المستمرة
          البنود االستثنائية

 )26916(  -  -  -   تسويات سنوات سابقة
 (38;40)  -  -  - االستثنائيةالتغير في صافى االصول من البنود 

 (3:078:0939)  (3306:50624)  ;40:32027  (50683;3604)  التغير في صافي األصول
 ,3,96469618  6463,,29,69  4976213  ,29,64,3625  السنةصافي األصول بداية 

 220685;20;4  06390283;49  505290494  ;:09;498032  صافي األصول نياية السنة
 وتقرأ معيا ( جزء ال يتجزأ من ىذه القوائم المالية17) ى( إل1اإليضاحات المرفقة من رقم ) إن

(4) 



 

   

  جمعية صوت متالزمة داون 
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

  التدفقات النقديةقائمة 
 بالرياالت السعودية()المبالغ م 4243ديسمبر  53عن السنة المنتيية فى 

 
 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية
(1865686717)  (11648364,2)  التغـــير في صافي األصول  
  263196451  268586613  اىالك االصول االستثمارية

 اطفاء االصول غير الممموسة
 

 26275  16,6, 
  963186295  9627,65,9  الممتمكات واآلالت والمعداتإىالك 

  161776972  3576424  المكون من مخصص نياية الخدمة
(;5;709730)   ;30227063  التغيـــــر في صافي األصول بعد التســويات  
     التغيرات في االصول وااللتزامات المتداولة

 (7886866)  446384  مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدينة اخري
 (264,66,26)  (9366514)  مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخري

 )680:53;0:(  5390923   النقد )المستخدم في( األنشطة التشغيمية
(369496481)  (1176432)  المسدد من مخصص نياية الخدمة  

(80534;:340)   )60365(   صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التشغيمية  
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 67,6,,,116  )969886276(  صافي التغير في االستثمارات
 ,,,5,6  -  استثمارات في شركة تابعة

(,,,6,,,1,6)  ,,,6,,,1,6  استثمارات عقارية  
(1688,6498)  -  اضافات اصول استثمارية  

 ),,665(  -  اضافات اصول غير ممموسة
 -  (1426945)  اضافات الممتمكات واآلالت والمعدات

(4;5804:)   (3530443)  األنشطة االستثمارية )المستخدم في(صافي النقد  
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية

  1562866914  2,66213  المطموب من اطراف ذات عالقة
  36;3704:80  4280435  التمويميةصافي النقد الناتج من األنشطة 

 307760532  ;920:6  التغير في رصيد النقدية خالل السنة   
  267446496   4629868,6   السنة  النقدية وما في حكميا في بداية 

 0:28:;604   0877;6058  النقدية وما في حكميا في نياية السنة  
 ( تمثل جزءًا ال يتجزأ من ىذه القوائم المالية17رقم ) ى( إل1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )

 
(5) 



 

   

  جمعية صوت متالزمة داون 
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م4243ديسمبر  53 فيعن السنة المنتيية 

 -التكوين والنشاط: .3
 الموافق ـى4/1431,/27 وتاريخ (569االجتماعية برقم ) التنميةمسـجمة بوزارة الموارد البشرية و ، جمعية صوت متالزمة داون 

 المممكة العربية السعودية . –الرياض  – مركزىا الرئيسي م,4/2,1,/12
 -وتتمثل أىداف الجمعية طبقًا لنظاميا األساسي في ما يمي : .3.3
 لألفراد من ذوي متالزمة داون إلتاحة الفرصة ليم تحقيق ذاتيم والوصول بيم الي  تقديم الخدمات التربوية والتعميمية والتأىيمية

 االستقاللية ليحيوا حياة كريمة.
 .تقديم الخدمات لألفراد من ذوي متالزمة داون واسرىم من خالل الدعم والتوعية بطبيعة المتالزمة 
 ض والمسمى سابقا مدارس النيضة المتالزمة داون من خالل االستمرار في تقديم البرنامج التدريبي النموذجي في منطقة الريا

من ذو متالزمة داون من عمر الميالد وحتي عمر اإلحدى وعشرين  تقديم الخدمات التربوية والتعميمية والتأىيمية لألفراد-1
 معية.تقديم وتوفير التدريب لممختصين في مجال تعميم االفراد من ذوي متالزمة داون في مدارس الج -2سنة. 

 .غير ما تقدم من اىداف ذات صمة موضحة توضيحا تفصيميا بالنظام االساسي لمجمعية 
  -المالية :السنة  .4.3

 . م2,21المالي وتنتيى بنياية شير ديسمبر من نفس العام  م2,21 المالياالول من يناير من العام  فيتبدأ القوائم المالية 
 ( اسس اعداد القوائم المالية : )يتبعو(4)
 المعايير المحاسبية المطبقة : 4-3

عداد القوائم المالية طبقا لممعايير المحاسبية لممنشآت الغير ىادفة لمربح المطبقة في المممكة العربية السعودية ،  تم عرض وا 
عتمدة في ولمتطمبات االثبات والقياس واالفصاح الواردة في المعيار الدولي لمتقرير المالي لممنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم الم

المممكة العربية السعودية فيما لم تعالجو المعايير المحاسبية لممنشآت غير اليادفة لمربح الصادرة عن الييئة واالصدارات االخرى 
 المعتمدة من الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين المالئمة لظروف الجمعية  .

 (.3بل الجمعية في ايضاح رقم)و تم االفصاح عن اىم السياسات المحاسبية المتبعة من ق
 اسس القياس  : 4-4

وباستخدام اساس االستحقاق المحاسبي ومفيوم  -ما لم يذكر غير ذلك  –تم اعداد ىذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية 
 االستمرارية .

 العممة الوظيفية وعممة العرض : 4-5
 وعممة العرض ، وتم تقريب المبالغ ألقرب ريـال سعودي.يعتبر الريـال السعودي العممة الوظيفية لممؤسسة  

 استخدام التقديرات :  4-6
ت إن إعداد القوائم المالية وفقًا لممعيار الدولي لمتقرير المالي لممنشآت صغيرة و متوسطة الحجم ، والتي يتطمب فييا استخدام التقديرا

يضاحا ت األصول والخصوم الُمحتممة في تاريخ القوائم المالية ، إضافة واالفتراضات التي قد تؤثر عمى مبالغ األصول والخصوم وا 
إلى اإليرادات والمصروفات الُمسجمة خالل تمك السنة وبالرغم من أن ىذه التقديرات مبنية عمى أفضل المعمومات المتوفرة لدى 

 اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعمية قد تختمف عن ىذه التقديرات .
 ( اىم السياسات المحاسبية المتبعة  : )يتبعو(5)
 النقدية وما في حكميا : 5-3

تتمثل النقدية وما في حكميا  في أرصدة النقدية في الخزينة ، والحسابات الجارية ، و ودائع البنوك عالية السيولة و قصيرة االجل 
 يومًا( .,3اقل من  االصميةاقل من ثالثة اشير و التأمينات المحتجزة ) اذا كانت فترات االستحقاق 

(6) 
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 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م4243ديسمبر  53عن السنة المنتيية فى 

 
 المدينون التجاريون : 5-4

تمثل حقوق الجمعية لدى الغير من عمالء الجمعية الناتجة عن عمميات البيع االجمة ، و تظير الذمم المدينة التجارية بالمبمغ 
االصمي لمفاتورة ناقصا المخصص لقاء الديون المشكوك في تحصيميا ، يجنب مخصص الديون المشكوك في تحصيميا عندما 

لن تكون قادرة عمى تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقًا لمشروط االصمية لمذمم   يكون ىناك دليل موضوعي عمى ان الجمعية
المدينة ، و يتم تحميل المخصصات في قائمة االنشطة  و تدرج ضمن المصروفات العمومية و االدارية ، عندما تكون الذمم غير 

 يع االجراءات القانونية الالزمة . قابمة لمتحصيل يتم شطبيا مقابل مخصص الديون المشكوك فييا وبعد انفاذ جم
 

 الممتمكات واآلالت والمعدات : 5-5
استخداميا في تسيير عمميات وانشطة الجمعية و ليس بغرض  بيدفتمثل ممتمكات واآلالت و معدات  الجمعية و التي تم اقتنائيا 

 البيع .
مضافا الييا كمفة المصاريف الالزمة لجعل االصل الثابت جاىز لالستخدام ، و تظير   بالتكمفةتقيد العقارات و اآلالت و المعدات 

بالتكمفة ناقصا االستيالك المتراكم و اي انخفاض في القيمة ، تستيمك التكمفة ناقصا القيمة التقديرية المتبقية بطريقة القسط الثابت 
 :  يمي عمى مدى االعمار االنتاجية المقدرة ، لمموجودات كما

 
 
 
 
 
 
 

تتم مراجعة القيمة المتبقية و االعمار االنتاجية و طرق االستيالك و يتم تعديميا مستقبال ، اذا كان ذلك مالئما ، في حالة وجود 
 عمى وجود تغير ىام منذ تاريخ احدث تقرير . دليل
 

 اصول االوقاف  : 5-6
يتم فصل االصول الوقفية في مجموعة خاصة نظرا لخصوصية اصول االوقاف الشرعية و التي تقضي باستخدام ىذه 

المحافظة عمى االصول في اغراض محددة سمفا تم اثباتيا في صكوك الوقفية و التي ينبغي االلتزام بيا باإلضافة الى ضرورة 
ىذه االصول الوقفية و العناية بيا و استثمارىا بما يحقق اىداف الواقف و يعود بالنفع عمى المستفيدين من عوائد و ايرادات 

 ىذه االوقاف .
 الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع و الدائنون اآلخرون  :  5-7

ي المستقبل عن البضاعة او الخدمات المستممة ، سواًء قدمت ام لم تقدم بيا فواتير يتم اثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعيا ف
من قبل الموردين . الذمم الدائنة التجارية ىي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع او الخدمات التي يتم الحصول عمييا في 

جارية كمطموبات متداولة اذا كانت ىذه الذمم مستحقة السداد سياق العمل االعتيادي من الموردين ، يتم تصنيف الذمم الدائنة الت
 خالل سنة واحدة او اقل، و اال يتم عرضيا كمطموبات غير متداولة ، و يتم اثبات الذمم الدائنة مبدئيا بسعر المعاممة .

 
(7)  

 %4 المباني
 %25 السيارات

 %,1 االثاث والمفروشات
 %15 اجيزة واالت

 %33 حاسب الي وممحقاتيا
 %35 تحسينات عمي مباني مسأجرة
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  )5( اىم السياسات المحاسبية المتبعة  : )يتبعو(
 عقود اإليجار:  5-8

وينقل ىذا  يعتبر الترتيب التعاقدي ايجار )او ينطوي عمي ايجار( اذا كان الوفاء بو يتوقف عمى استخدام اصل او اصول  محددة
 الترتيب حق استخدام االصل او االصول حتي ولو لم ينص صراحة عمى ذلك الحق في ىذا الترتيب التعاقدي.

 يصنف عقد االيجار عند تاريخ نشأه العقد كعقد ايجار تمويمي اذا كان ينقل كافو المخاطر الجوىرية عمى الممكية الي الجمعية .
 الجمعية  كمستأجر -أ

عقد االيجار كعقد تمويمي يتم اثباتو بالقيمة العادلة لو في بداية عقد االيجار خالل الفترات الالحقة يتم توزيع دفعات اذا تم تصنيف 
 االيجار ما بين تخفيض التزامات عقود االيجار واألعباء المالية التي يتم اثباتيا ضمن تكاليف االقتراض بقائمو االنشطة لمسنة .

 مستأجرة عمى مدي العمر االنتاجي لألصل او عقد االيجار اييما اقل.يتم استيالك الموجودات ال
اذا تم تصنيف عقد االيجار عقد ايجار تشغيمي يتم اثبات الدفعات بموجب عقود االيجار التشغيمية كمصروف بقائمو االنشطة عمى 

 اساس القسط الثابت عمى مدار فترة االيجار.
 الجمعية  كمؤجر -ب

ود التي ال تقوم الجمعية  بموجبيا بتحويل كافو المخاطر ومنافع ممكيو الموجودات الجوىرية كعقود ايجارات يتم تصنيف كافو العق
 تشغيمية ، يثبت دخل االيجار  بقائمو االنشطة  خالل الفترة التي يتم يكتسب فييا.

 
 :المخصصات 5-9

م حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبمغو بشكل يتم االعتراف بالمخصص إذا ظير نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الجمعية  التزا
 موثوق ومن المحتمل أن يتطمب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية ىذا االلتزام.

 
 منافع الموظفين :   :-5

 االجل قصيرهمنافع الموظفين  -أ
الصمة. يتم االعتراف بااللتزام المتعمق بالمبمغ يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة االجل كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات 

المتوقع دفعو عندما يكون عمى الجمعية  التزام نظامي او ضمني حالي لدفع ىذه المبمغ مقابل الخدمات السابقة التي قدميا الموظف 
 ويمكن تقدير ىذا االلتزام بصوره موثقو .

 منافع الموظفين طويمة  االجل -ب
تقوم الجمعية  باحتساب مخصص تجاه االلتزام  بموجب خطو مكافاة نياية الخدمة الغير ممولة ويتم احتسابيا  وفقًا لمتطمبات ال 

نظام العمل السعودي او الموائح الداخمية لمجمعية عمى أساس الفترة التي أمضاىا الموظف في خدمة الجمعية وذلك عند انياء 
 خدمات الموظف.

 ت المحاسبية المتبعة  : )يتبعو(( اىم السياسا5)
 ضريبة القيمة المضافة :   ;-5

تقوم الجمعية بتسجيل الضريبة عمى مشترياتيا تمييدًا الستردادىا من قبل ىيئة الزكاة والضريبة والجمارك حسب التعاميم الواردة  -أ 
من ىيئة الزكاة والضريبة والجمارك و ذلك حال قبوليا  بيذا الخصوص من وزارة الموارد البشرية و القرارات و االجراءات ذات الصمة

 كمنشاة قابمة لالسترداد بسبب النشاط.
في حال وجود نشاط تجاري لدى الجمعية فتقوم الجمعية بالتسجيل لدى ىيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمنشاة تجارية وتقدم  –ب 

 اقراراتيا بناءا عمى ذلك.
 (8) 
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 قائمة االنشطة : 5-32

المختمفة من البرامج المقدمة ، و االنشطة  يتم عرض المعمومات عن االيرادات و المصروفات عمى اساس وظيفي ، طبقا لالنواع
 المساندة.

 )يتبعو( -االعتراف باإليرادات و التبرعات : - أ
تعد التبرعات تحويالت غير مشروطة ألصول ، سواء اكان ذلك في صورة نقدية ، او في صورة اصول اخرى الى جية ما ، او تعد 

ة غير تبادلية تتم طوعا من قبل جية اخرى . و يتم تصنيف التبرعات عمييا من التزامات ، من خالل عممي لماسدادا او اسقاطا 
 مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات اوقاف طبقا لطبيعة و شروط المتبرعين. التي تتسمميا الجمعية من قبل المتبرعين الى تبرعات 

 وط التالية  :العادلة و يتم االعتراف بالتبرعات عند توافر الشر  بالقيمةيجب  قياس التبرعات 
عندما تتمتع الجمعية بسمطة إدارة التبرع أو التصرف فيو بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح ليا تحديد كيفية االستخدام في 

 المستقبل .
 وأن تتوقع الجمعية الحصول عمى التبرع بدرجة معقولة من الثقة . -
 .  وأن يكون التبرع قاباًل لمقياس بدرجة معقولة من الموضوعية  -

 -: وبناء عمى الشروط المذكورة اعاله ، تكون سياسة اثبات ايرادات مصادر التبرعات المختمفة كما يمي
 

 التبرعات النقدية :
 تتسمم فييا الجمعية تمك التبرعات  . التي الفترةيتم قيد ما ُيتمقى من تبرعات نقدية في 

 التبرعات العينية بغرض اعادة بيعيا او توزيعيا :
ة يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابمة لمتحقق في الفترة المحاسبية التي تم االستالم فييا و عند تعذر الوصول الى القيمة القابم

 لمتحقق لتمك السمع فانو يجب تأجيل االعتراف بتمك التبرعات الى حين بيعيا . 
 اصول بغرض استخداميا  : -التبرعات العينية 
 العادلة في قائمة االنشطة ، و ضمن مجموعات االصول المناسبة في قائمة المركز المالي .  بالقيمةيا كتبرعات يتم االعتراف ب

 الخدمات التطوعية  :
يتم إثبات ما تستقبمو الجمعية من تبرعات في صورة خدمات تطوعية أو تجييزات أو منافع أو مرافق ضمن التبرعات وذلك عند 

 س القيمة المقدرة لتمك التبرعات ، القيمة العادلة لتمك الخدمات أو المنافع أو التجييزات .بحيث تعك قياسياإمكانية 
 التعيد بتقديم تبرع :

المالية ، عند توافر دليل مقنع في صورة مستندات ، او اي وسائل ثبوتية اخرى يمكن  القوائميتم االعتراف بالتعيد بتقديم تبرع في 
التعيد . و يعد االتفاق ، الذي ال يشير بوضوح الى كونو يمثل تعيدا ؛ تعيدا غير مشروط بتقديم  التحقق من صحتيا ، تؤكد وجود

 تبرع في حال اشتمال االتفاق عمى نية غير مشروطة ، مشمولة النفاذ نظاما ، بتقديم تبرع . 
 المنح الحكومية :

بيا وفقا لمسارات المنح التي تعتمدىا الوزارة  و الشروط تتسمم الجمعية منح حكومية من وزارة المراد البشرية و يتم االعتراف 
 المرتبطة بيا .

 االيرادات التشغيمية االخرى :
 يتم االعتراف بيا عند تحققيا من خالل تقديم خدمة او بيع سمعة وفقا لاللتزامات المحددة مسبقًا بين الطرفين .

 
(9) 



 

   

 جمعية صوت متالزمة داون  
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةالموارد البشرية و مســـــجمة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م4243ديسمبر  53عن السنة المنتيية فى 

 
 )يتمو( -االعتراف باإليرادات و التبرعات : - أ

 ايرادات التحويالت واعادة التصنيف :
نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع ، او انقضاء القيد بمرور يمثل عممية المناقمة و التحويل بين الحسابات المقيدة و غير المقيدة 

 الوقت او استيفاء القيود من قبل الجمعية. 
 المصروفات والمساعدات  - ب
 مصروفات االنشطة : 

الناتجة عن مجيودات الجمعية في اداء وظيفتيا االجتماعية و التي تمثل النشاط  المصروفاتتتمثل مصروفات األنشطة في 
 الرئيسي لمجمعية .

 المساعدات النقدية :
 المقدمة لممحتاجين و يتم تسجيميا  فور سدادىا لمستحقييا او استحقاقيا .  النقديةتتمثل في مصروفات المساعدات 

 مصروفات المنح الحكومية :
 لبرامج و االنشطة الممولة و المدعومة من المنح الحكومية التي تعتمدىا وزارة الموارد البشرية  .تمثل مصروفات ا

 مصروفات جمع االموال :       
مصروفات التسويق و تنمية الموارد المالية و جمع التبرعات بشكل مباشر او  يتم تحميميا باتباع اسس تحميل عادلة ومعتمدة من 

 اصحاب الصالحية .
 مصاريف الحوكمة :        

  تخص مصروفات مجمس االدارة و معتمدة من اصحاب الصالحية .
 
 صافي االصول )تتبع( 5-33

يمثل حساب صافي االصول في الجمعية الخيرية حساب حقوق الممكية في المنشآت الربحية ، و يتم تبويبو وفقا لمعيار العرض و 
 -دفة لمربح الى :االفصاح لمقوائم  المالية لممنشآت غير اليا

 صافي االصول غير المقيدة
تعد جزء من اصول الجمعية ال يخضع لقيود من جانب المتبرع ، و من ثم فيي تقع تحت السيطرة الكاممة إلدارة الجمعية ، و قد 

 موسة .تكون االصول غير المقيدة اصوال متداولة ، او استثمارات و اصوال مالية ، او اصوال ثابتة ، او اصوال غير مم
 صافي االصول )يتمو( 5-34

 صافي االصول  المقيدة
تعد جزء من اصول الجمعية خاضعة لقيود مؤقتة من جانب المتبرع ، و تمك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام االصول ألغراض 

معا ، و قد تكون االصول غير المقيدة اصوال متداولة ، او استثمارات و اصوال مالية ،  كمييمامحددة او بتوقيت ىذا االستخدام او 
 او اصوال ثابتة ، او اصوال غير ممموسة .

 صافي اصول االوقاف 
تعد جزء من اصول الجمعية خاضعة لقيود دائمة من جانب المتبرع نظرًا لخصوصية الوقف الشرعية ، و تمك القيود قد تكون 

 استخدام االصول ألغراض محددة ، مع المحافظة عمييا ، و عدم بيعيا ، او باستثمارىا لتوفير مصدر دائم لمدخل .مرتبطة ب
 قائمة التدفقات النقدية : 5-35

 المباشرة  . يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا لمطريقة غير 
 (1,) 
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 ( النقد وما في حكمو6)

 ( النقد وما في حكمو 6)

 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53 
 361226488  264186385  1,1,تبرعات ح/  -البنك األىمي التجاري

 34,6575  4186,13  1415تبرعات ح/  -مصرف الراجحي 
 246538  2676,54  1318زكاة ح/  -مصرف الراجحي 

 2,6677  2116777  185,تبرعات ح/  –بنك السعودي الفرنسي 
 ,,,6,,2  ,,,56  282,زكاة ح/  -بنك السعودي الفرنسي 

 1426143  2956271  1,,5تبرعات ح/  -بنك ساب 
 36168  36169  8158ح/  HSBCبنك 
 768  768    8115 ح/ HSBCبنك 

 996211  1476847  ,994تبرعات ح/  -بنك الرياض 
 2,,26  -  9941زكاة ح/  -بنك الرياض 

 486924  346641  8,93تبرعات ح/  -مجموعة سامبا المالية 
 386277  ,313676  81,71زكاة ح/  -مجموعة سامبا المالية 

 716277  656744  1,,3تبرعات ح/  -بنك الجزيرة 
 1446627  966786  ,,,,تبرعات ح/  -بنك االنماء 
 26895  3961,4  2,,,زكاة ح/  -بنك االنماء 

 376236  4,6611  1,,9البنك السعودي االستثماري ح/ 
 -  116725  لالستثمارصندوق جدوي 

  6058;0877  604;:0:28 
  

 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخري( 7)
 ,688637  58764,3  ضريبة القمة المضافة 

 26333  26333  مقدم -عقد سامس مكافحة الحشرات 
 16113  16113  مقدم - الوطنية المياهشركة 

 46,65  26971  مقدم - دفعات زيروكس
 ,,,3286  ,,34265  ذمم أعضاء مستحقة 

 -  386,44  مقدم -تأمين طبي 
 -  56133  مقدم -شركة االنتماء 

  ;9;06;9  302450::3 
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 ( المطموب من أطراف ذات عالقة8)

وأطراف ذات عالقو  ان شروط ىذه المعامالت تمت بموافقو  الجمعية تمت خالل السنة المالية موضوع القوائم الماليو معامالت ماليو بين 
 االداره .

 
 م 4242ديسمبر  53  م 4243ديسمبر  53  نوع التعامل  نوع العالقو  البيان

 6636,86  4566873  تشغيمي  شركة مستثمر فييا  شركة صوت المعرفة لالستثمار

      6780:95  88502:8 
 

 
 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  ستثمارات مالية متاحة لمبيعا( 9)

 ,66747627  ,66781681  مرابحة  -ساب  -استثمارات متاحة لمبيع 

 56,71  56,85  مرابحة  -االىمي -استثمارات متاحة لمبيع 

 ,326691695  476,696,44  صندوق جدوى االستثمار -استثمارات متاحة لمبيع 

 ,96,82697  ,96827668  صندوق جدوى لالستثمار -استثمارات في الصناديق الدولية 

  8508:5083;  6:07490483 
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 بالصافي -( االصول االستثمارية :)

 

 االجمالي  مبني برج الصوت  ارض برج الصوت 

       التكمفة 

 ,6,6766654  5168826814  868836726  الرصيد بداية السنة 

 8209880762  40:36::730  50948::0:  الرصيد في نياية السنة

       اطفاء المتراكم

 1565,36481  1565,36481  -  الرصيد بداية السنة

 268586613  268586613  -  السنة اىالك

 6;3:058402  6;3:058402  -  الرصيد في نياية السنة

       

       القيمة الدفترية 

 6406260668  5507420942  50948::0:  م4243ديسمبر  53الرصيد 

 59,,45,263  3663796333  868836726  م,2,2ديسمبر  31الرصيد 
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 بالصافي -( االصول الغير ممموسة ;)

 

 االجمالي  رخص برامج وانظمة 

     التكمفة 

 ,,665  ,,665  السنةالرصيد بداية 

 80722  80722  الرصيد في نياية السنة

     اطفاء المتراكم

 ,16,6  ,16,6  الرصيد بداية السنة

 26275  26275  اطفاء السنة

 50557  50557  الرصيد في نياية السنة

     

     القيمة الدفترية 

 50387  50387  م4243ديسمبر  53الرصيد 
 ,5644  ,5644  م,2,2ديسمبر  31الرصيد 
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 بالرياالت السعودية( )المبالغ م4243ديسمبر  53 فيعن السنة المنتيية 

 
  بالصافي –واآلالت والمعدات  الممتمكات( 32)

 
 

  أجيزة واالت  اثاث ومفروشات  السيارات  المباني  االراضي
 حاسب الي

  وممحقاتيا 
تحسينات عمى 
 اإلجمالي  مباني مستاجرة

                 التكمفة 

 464,9,,2286  ,839655  1,86875  6286959  166,6268,7  ,,35163  18468266427  2561866491  الرصيد بداية السنة 

 1426945  -  1426945  -  -  -  -  -  االضافات خالل السنة

 44:03690576  0772;5:  4730:42  ;7;84:0  3802840:29  5730522  3:60:480649  3;4703:806  الرصيد في نياية السنة

                 اإلىالك المتراكم

 3568616318  ,6,2683  1,86871  55,6543  6688,6542  3516295  2763676237  -  الرصيد بداية السنة

 9627,65,9  2336154  -  ,39679  166,465,8  -  763936,57  -  أىالك السنة

 6703530:49  6:;570:  32:0:93  20555;7  06:70272:  7;57304  6;56098204  -  الرصيد في نياية السنة

                 

                 القيمة الدفترية 

 3:502370749  50788  ;6;3640  5:0848  907990979  7  37202880355  3;4703:806  م4243ديسمبر  53الرصيد 

 19261436,91  ,236672  4  786416  961826265  5  ,1576459619  2561866491  م,2,2ديسمبر  31الرصيد 
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  جمعية صوت متالزمة داون 
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 )المبالغ بالرياالت السعودية( م4243ديسمبر  53عن السنة المنتيية فى        

 
 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخري (33) 

 ,,,164956  -  ايجارات مبنى صوت مقبوضة مقدما 

 ,298621  7956597  رسوم دراسية مقبوضة 

 ,,,96  ,,,276  اشتراكات عضوية مقبوضة مقدما 

 2616263  3556118  مصروف اجازات مستحقة 

 786561  1,96214  االجتماعية مستحقة  تأمينات

 776837  -  كيرباء مستحقة 

 16595  792  صيانة الة التطوير زيروكس

 46644  264,3  مياه مبنى حطين 

 16528  -  اتصاالت مستحقة

 -  ,,,16  غرامات ومخالفات مستحقة

  304;30346   40449085:  
 

 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  ( مخصص مكافاة نياية الخدمة:34)

 466,26131  1683,6622  رصيد بداية السنة

 161776972  3576424  السنةالمكون خالل 

 (369496481)  (1176432)  السنةالمسدد خالل 

  30:520844   402920836  رصيد نياية السنة
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 جمعية صوت متالزمة داون  
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 )المبالغ بالرياالت السعودية(م  4243ديسمبر  53عن السنة المنتيية فى 

 
 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  عات النقدية المقيدةتبر ( ال35)

 تبرعات برنامج التدريب 
 

-  3461,, 

 تبرعات كفالة طالب 
 

4,,6,,,,  92,6,,, 

 توب  بالتبرعات أجيزة ال
 

-  15765,, 

 دعم البرامج واألنشطة
 

16,28648,  - 

  3064:06:2   303330822  
              

 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  ( اعانات الوزارة36) 

 الفنيةاعانات وزارة الصحة 
 

2536296  2536296 

  دعم الرواتب - اعانات وزارة
 

6468,,  - 

 اعانة البرامج واألنشطة
 

5,,6,,,  - 

  :3:02;8   47504;8  
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 جمعية صوت متالزمة داون  
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 )المبالغ بالرياالت السعودية(م  4243ديسمبر  53عن السنة المنتيية فى 

 
 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  مصروفات صوت لمتعميم والتدريب( 37)

 668656348  563186264  في حكميا  الرواتب واألجور وما
 1186622  1176824  االجازات

 2336949  2146423  تامين طبي 
 6456486  4816915  اجتماعية  تأمينات

 2536297  -  رواتب الممرضة 
 ,18  -  وسائل تعميمية 

 636925  416559  قرطاسية ومطبوعات 
 876761  1376119  مصاريف حكومية 

 -  346781  مستيمكات
صالح  -  3356473  صيانة وا 
عالن  -  ,58675  دعايا وا 

 186882  186951  الياتف والفاكس واالنترنت
 1656886  756756  ماء وكيرباء
 ,,,269286  ,9676  عقود نظافة 

 4376658  -  صيانة االصالح 
 96667  -  عقد مكافحة الحشرات 

 ,421685  4256652  محروقات 
 -  269346624  عقود الصيانة

 ,16366653  6976332  استشارات 
 166359  327  ضيافة 

 161776972  3576424  مكافاة نياية الخدمة
 ,,966  136977  عموالت بنكية 

 566648  376  شحن 
 76763  1,667,8  مستمزمات أنظمة المعمومات 

 46178  -  العمل التطوعي
 ,84  -  عالقات عامة 

 516483  -  متنوعة 
  3305:20;;7  360;630::6 
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 جمعية صوت متالزمة داون  
 (;78االجتماعية برقم ) التنميةمســـــجمة بوزارة الموارد البشرية و 

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 )المبالغ بالرياالت السعودية(م  4243ديسمبر  53 عن السنة المنتيية فى

 
 م4242ديسمبر  53  م4243ديسمبر  53  صافي االصول المقيدة( 38)

 منصة صوت الرقمية 
 

266616,45  - 

 الزكاة 
 

5466438  3396713 

 توب تبرعات اجيزة الب
 

996789  15765,, 

  505290494  6;90435 
 
 ( عـام :39)
 .م15/12/2,22تم اعتماد القوائم المالية الحالية لمجمعية من قبل االدارة في تاريخ    -
 نة لكي تتناسب مع عرض القوائم الحالية .تم تبويب بعض ارقام السنة المقار  -
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