
 
 

                                                                              
 
 
 
 

    جمعية ركن الحوار 

 ( 1882)برقم  االجتماعية والتنمية وارد البشريةاملمســـــجلة بوزارة  

         

   

 العربية السعودية اململكة –منطقة الرياض  

 م 2021ديسمبر 31 في نتهيةمللية ااامل سنةلل ةاليالقوائم امل

 وتقرير املراجع املستقل  
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   املراجع املستقلتقرير 
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 1 قائمة املركز املالي  

 2 األنشطة قائمة 

 3 قائمة التدفقات النقدية 

 13-4  الية اإليضاحات حول القوائم امل

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 تقرير املراجع املستقل  

 املحترمين                                      الجمعية العمومية  أعضاء  /إلى السادة 

     جمعية ركن الحوار 

 اململكة العربية السعودية – الرياض

 الــرأي: 

البشرية و و مسجلة بوزارة امل  جمعية ركن الحوار  املالية  لقد راجعنا القوائم   والتي تشمل    (1882)التنمية االجتماعية تحت رقم  ارد 

م  2021ديسمبر31  للسنة املالية املنتهية في  م وقائمة األنشطة وقائمة التدفقات النقدية  2021ديسمبر  31  كما فيقائمة املركز املالي  

 سياسات املحاسبية الهامة. ص للخ مل لية، بما في ذلكاملا  قوائمبال (21لى رقم )إ( 1) رقماملرفقة من    واإليضاحات

للجمعية املالي  املركز  الجوهرية،  الجوانب  من جميع  بعدل  تعرض  للجمعية  املرفقة  املالية  القوائم  أن  رأينـا،  ديسمبر    31في    كما   في 

 مل2021ديسمبر31في  هية  تناملة  سنة املاليالنقدية للم وأداؤها املالي وتدفقاتها  2021
ً
للربح الصادر   ةلهادفاغير  شآت  عيار املنم، وفقا

للم السعودية  الهيئة  لى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم  إ وباإلضافة    راجعين واملحاسبين، من 

 . نيواملحاسب راجعين  للمالسعودية    هيئة ة من ال عتمد امل   ى ر ألخ واإلصدارات ا املعتمدة في اململكة العربية السعودية، واملعايير  

 أساس الرأي: 

 
ً
وفقا باملراجعة  قمنا  ومس  لقد  السعودية،  العربية  اململكة  في  املعتمدة  للمراجعة  الدولية  تم  ؤ للمعايير  املعايير  تلك  بموجب  وليتنا 

  الجملون عن مستقنحن  و   نا.لية في تقرير وليات املراجع عن مراجعة القوائم املاؤ توضيحها في قسم مس
ً
لقواعد سلوك وآداب عية وفقا

املعا املهنة  ملهنة  وآداب  بمتطلبات سلوك   
ً
أيضا وفينا  كما  املالية.  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة  ذات  السعودية  العربية  اململكة  في  تمدة 

 لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها 
ً
 نا. رأي بداءإل  أساسفير  و تة لكافية ومناسباألخرى طبقا

 ر: أمر أخ

 م من قبل مراجع  2020ديسمبر    31للسنة املنتهية في    جمعية ركن الحوار  ل ئم املالية  اتمت مراجعة القو 
ً
معدل في    غير  آخر أبدى رأيا

 م2021 يوليو 7 تلك القوائم بتاريخ

 ة: يلملامة حول القوائم ا واملكلفين بالحوك  دارةمسؤوليات ال 

اإل  القادإع   عن ة  مسؤول  دارةإن  اد  و ملالوائم  عادلية  بشكل   فو   عرضها 
ً
الهيئة    ملعيار   قا من  الصادر  للربح  الهادفة  غير  املنشآت 

عتمد  لى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املإ، وباإلضافة  واملحاسبينالسعودية للمراجعين  

الع اململكة  السعو بر في  األخرى ار دصإل وا  واملعايير  ديةية  تعالت  ات  الي  الهيئة  املالية    واملحاسبين  نللمراجعي  ديةو سعتمدها  والالئحة 

 ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.  دارة للجمعية وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإل 

الق إعداد  املالية،عند  ا  وائم  تقييم    ولةمسؤ   دارةإل فإن  على  الج  رةقدم عن  ك البقمعية  وع اء  مستمرة  بحسب  إلفا ن  منشأة  صاح 

العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في املحاسبة، ما لم تكن هناك نية لتصفية  م قتض ى الحال، وعن األمور ذات 

 ار مالئم بخالف ذلك.الجمعية أو إيقاف عملياته، أو ليس هناك خي

 الجمعية.  ياملالي ف ريرق لتى عملية إعداد اف علشرالون عن اإل ؤو س املم  ه بالحوكمة  فون إن املكلو 

 مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية: 

ن غش أو خطأ،  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج ع

 لتأكيد. ن ام  ول هو مستوى عاٍل ملعق يد اإن التأك  ا.نيرأن مع الذي يتض راجقرير املت وإصدار 

 
ً
 على أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا

ً
ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف    إال أنه ليس ضمانا

 جوهري موجود. ي
ً
 عن تحريف

ً
 .طأو خعن غش أ تامكن أن تنشأ التحريفدائما

 



 
 

 

 

 ( ةتمت) ة:اليالقوائم امل اجعةل مر راجع حو امل  ت اليؤو سم

َعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يمكن بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها  
ُ
وت

 املستخدمون بناًء على هذه القوائم املالية. 

 املراجعة، و   ء منوكجز
ً
لحكم املنهي ونحافظ على انا نمارس  فإن  ة،العربية السعوديلكة  املمعتمدة في  امل  عةاجر ولية للمدلر اللمعايي  فقا

 نزعة الشك املنهي خالل املراجعة.  كما نقوم بـ:

 جعةنفيذ إجراءات مراتحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم املالية سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ، وتصميم وت •

أينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف  ر   اس إلبداءأس  رفيفية ومالئمة لتو ة كاراجععلى أدلة م  ل و ص حلوااملخاطر،    تلكملواجهة  

إفادات  متعمد، أوجوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ، أو تزوير، أو حذف  

 .ةمعي اخلية للجالدجراءات الرقابة مضللة أو تجاوز إل 
ا  مهف  علىالحصول   • باملراية ذداخللللرقابة  الصلة  وليس    ،ةجعات  للظروف،  مراجعة مالئمة وفقا  إجراءات  أجل تصميم  من 

 بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية. 
التق • معقولية  ومدى  املستخدمة،  املحاسبية  السياسات  مالئمة  مدى  املحاسبية  تقويم  ذاإل و ديرات  اللاات  فصاحات    تي عالقة 

 .ةدار بها اإل  تمقا
 إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا    ملبدأ  دارةإل ق ا يطبتنتاج مدى مالئمة تسا •

ً
االستمرارية في املحاسبة، واستنادا

 حول قد
ً
 كبيرا

ً
  لمالعتمرار في السرة الجمعية على اكان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا

ً
  أ د بمل وفقا

تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة    دمد عتبين لنا وجو ما    وإذا ارية.  ستمر ال ا

  ي التاملراجعة  لة  تنتاجاتنا إلى أدفي القوائم املالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. وتستند إس 

اث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية  حد ، فإن األ ذلك  معحول املراجعة. و رنا  تقري حتى تاريخ    اهيلعل  تم الحصو 

 عن االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة. 
  ت ال ماعبر عن املعتية  ائم املاللقو ، وما إذا كانت اتقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم املالية، بما في ذلك اإلفصاحات •

 ضعر ها بطريقة تحقق تمثللتي واألحداث ا
ً
 عادال. ا

بالنطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور  -من بين أمور أخرى  - دارةنقوم بإبالغ اإل 

 خالل مراجعتنا. مهمة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها 

 خرى: نظيمية اال ت لاو  ةميات النظابلتط رير عن املتقلا

تفق مع متطلبات نظام الجمعيات واملؤسسات الخيرية املعتمد من قبل وزارة    جمعية ركن الحوار ل الية املرفقةامل  ئموفي رأينا أن القوا

 لية. املاالقوائم  ض ر عق بإعداد و تعلألساس ي للجمعية فيما ياملوارد البشرية والتنمية االجتماعية والنظام ا

 ونياملحاسب القان   

   هـ1443      الرياض:                     

افق:                                م2022املو

 سعد عبد الرحمن املطرب  

 (606ترخيص رقم )   

 ه1439جمادى األول  13بتاريخ   

 
 



             جمعية ركن الحوار  

       (1882)  مقبر  االجتماعية نميةلتوا ةريالبشوارد املة بوزارة جلمس

   ملالي كز اقائمة املر 

  السعودي(  الريالب رةاملذكو  املبالغ يعجم )م 2021ديسمبر  31 في  اكم

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  إيضاح    
       املوجــودات 

       املوجــودات املتداولة 

   660,110   5,608,517  ( 4)  النقد ومافي حكمه  
  70    883,472  ( 5)  أرصدة مدينة اخرى 

  660,180   6,491,989    تداولة ملا  املــوجوداتمجموع 
       املوجــودات غير املتداولة 

  -   15,564  ( 6)  بالصافي  -ممتلكات واآلالت واملعدات 
  -   15,564    مجموع املــوجودات غير املتداولة

  660,180   6,507,553    إجـمالي املوجــودات 
       وصافي األصول طلوبــات ملا

       داولة املتت ـااملطلوبـ

  702   100,435  ( 7)  أرصدة دائنة اخرى 
  144,367   1,897  ( 8)  مصروفات مستحقة  

  145,069   102,332    مجموع املطلوبــات املتداولة 
         املطلوبــات غير املتداولة 

  -  7,112  ( 9)  مخصص منافع املوظفين  
 -  7,112    املتداولة   غير   مجموع املطلوبــات
  145,069  109,444    مجموع املطلوبــات  

       صافي األصول 

  1,611  461,099    صافي األصول غير املقيدة 
  513,500   3,373,484  ( 10)  صافي األصول املـقيـدة 
  -   2,563,526  ( 11)  صافي أصول االوقاف  

  515,111  6,398,110    مجموع صـــــــافي األصــول 
  660,180   6,507,554    إجمالي املطلوبــات وصافي األصــول 

 

 تقرأ معها و  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  (21) ى( إل1رقم ) رفقة من امل  اإليضاحات  ان

 

 

 

 

 

 

 

(1 ) 



           جمعية ركن الحوار 

      (1882) م ماعية برقجتاال  ةيتنموالشرية د الب ار و مسجلة بوزارة امل

   االنشطةئمة اق

  (ورة بالريال السعودي)جميع املبالغ املذكم 2021مبر ديس 31ية املنتهية في الملا ة عن السن 

 

  اوقاف   مقيدة   غير مقيدة   إيضاح 
ديسمبر   31

 م2021
 

ديسمبر   31

 م2020
 

             اليرادات والتبرعات  

    146,610   2,552,766   -   -   2,552,766   تبرعات نقدية عامة  

    513,500   6,459,368   -   6,459,368    -  ( 12) تبرعات نقدية مقيدة 

    -   1,065,793     1,065,793    -  ( 13) تبرعات الزكاة  

    -   2,613,526   2,613,526   -    -   تبرعات وايرادات االوقاف  

    -   68,465   -   -   68,465  تبرعات تخفيض التزام ) خصم ممنوح (  

            صافي األصول املحررة من القيود

    -   -  (50,000)  (4,665,176)   4,715,176  إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام 

   660,110   12,759,918   2,563,526   2,859,984   7,336,408   إجمالي اليرادات والتبرعات  

               ر ئاملصروفات والخسا

   -  (1,608)   -   -  (1,608)  ( 14) مصروفات الحوكمة   

  (84,167)  (764,554)   -   -  (764,554)  ( 15) مصروفات جمع األموال  

   -  (50,000)   -   -  (50,000)  مصروفات وتوزيعات عوائد األوقاف
   -  (348,630)   -   -  (348,630)  ( 16) تكاليف تشغيلية محملة على النشاط

   -  (4,665,176)   -   -  (4,665,176)  ( 17) مصروفات البرامج واألنشطة   

  (60,832)  (1,050,968)   -   -  (1,050,968)  ( 18) مصروفات عمومية وإدارية  
   -  (1,982)   -   -  (1,982)  ( 6) استهالك ممتلكات واآلالت واملعدات 

  (144,999)  (6,882,920)   -   -  (6,882,920)    ر ائ لخساو إجمالي املصروفات  

   515,111  5,876,999   2,563,526   2,859,984  453,488  التغير في صافي األصول من األنشطة املستمرة 

             البنود االستثنائية  

   -   6,000   -   -   6,000   تسويات سنوات سابقة  

   -   6,000   -   -   6,000   ة  يائثناالست دالتغير من البنو 

   515,111  5,882,999   2,563,526   2,859,984  459,488   التغير في صافي األصول 

   -   515,111   -   513,500   1,611   صافي األصول بداية السنة 

   515,111  6,398,110   2,563,526   3,373,484  461,099   األصول نهاية السنة صافي 

 

        امعه وتقرأ املالية  هذه القوائم من    يتجزأ الء ( جز21) ( إلى1رقم )  قة مناملرفيضاحات إل ا  ان

 

 

 

 

 

     (2) 



            جمعية ركن الحوار  

       (1882) رقم ب الجتماعيةا ميةوالتنارد البشرية و املارة مسجلة بوز 

 التدفقات النقدية قائمة 

 ال السعودي(ذكورة بالري)جميع املبالغ امل  م2021ديسمبر   31في  يةنتهلية املانة املعن الس 
 

 
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

  515,111  5,882,999  التغـير في صافي األصول  
     صافى االصول   ي ف لتسوية التغير التعديالت 

  -   1,982  ملعدات  وات ال ت واآلمتلكاالك متهاس
  -  7,112  املكون من مخصص منافع املوظفين 

  515,111   5,892,093   صول بعد التعديالت  األ  ي التغير فى صاف
     في املوجودات واملطلوبات املتداولة التغيرات 

 (70)  (883,402)  أرصدة مدينة اخرى 
  702   99,733  أرصدة دائنة اخرى 

  144,367  (142,471)  قة تحمصروفات مس
  660,110   4,965,954  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

     النقدية من األنشطة االستثمارية   التدفقات 

  -  (17,547)  أضافات ممتلكات واآلالت واملعدات  
  -  (17,547)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

  660,110   4,948,408     في النقد ومافي حكمه   ير تغصافي ال
  -   660,110  بداية السنة   يحكمه ف يالنقد وما ف 

  660,110   5,608,518  نهاية السنة  ي حكمه ف ي النقد وما ف

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائل جزتمث  (21) رقم ( إلى1رقم )  قة منفر امل ت ن اإليضاحاا
ً
 ية الم املءا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3 ) 



             جمعية ركن الحوار  

      (1882) م رقجتماعية بتنمية اال الو  ةالبشريوارد بوزارة امللة مسج

 ئم املالية القوات حول  ايضاحا

   م 2021مبر ديس  31في  هيةملنتاملالية ا  لسنةا  نع

 -: والنشاطوين  التك (1)

  (1882) قمبر  ةبشرية والتنمية االجتماعية مسجلال د املوار   رةزامسجلة لدى و  - أهلية عيةجم -   جمعية ركن الحوار

 ة . العربية السعودي  ملكةامل  –الرياض -يس ي ا الرئومركزه. م 2020مايو  4وافق امل ه1441رمضان  11 خريبتا

 قبطثل أهداف الجمعية  تمتو 
 
 -ساس ي في ما يلي : لنظامها األ ا

 االجتماعية.  الدعوة املتخصصة للفئات  •

 وحمايتها.  وة الناس إلى العقيدة اإلسالمية الصحيحةدعب فطرةعلى ال ملحافظةا •

 عبادة و قيدة و ع  املسلمين بأمور دينهمنشر العلم النافع وتبصير   •
ً
 . معاملة وأخالقا

 استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى هللا تعالى ونشر العلم الشرعي. •

 :  السنة املالية 

 .   م 2120شهر ديسمبر من العام املالي   بنهايةي م وتنته 2120ملالي ا اممن الع نايراالول من ياملالية في تبدأ السنة  

 -( أسس إعداد القوائم املالية: 2)  

 املطبقة    ملحاسبيةيير ااملعا

إعدا القواتم  املاليد  املر ئم   وفة  فق ة 
ً
املح قا للمعايير  لل  للآشنم اسبية  الهادفة  غير  فيامل  ربحت  السعا  عتمد  العربية  ، وديةململكة 

  لواردةفصاح اثبات والقياس واإل اسبين ومتطلبات اإلراجعين واملحسعودية للمصادرة عن الهيئة الالى  ت واإلصدارات األخر باطلواملت

 . الحجم  آت صغيرة ومتوسطةعيار الدولي للمنشفي امل

 القياسس أس

املال القوائم  أساس    ةيأعدت  على  التاري كلفالتاملرفقة  االست   خيةة  ملبدأ   
ً
االستمرارية،و   بياملحاس   حقاق وفقا هو  اس ب  مفهوم  ما  تثناء 

 ( 3)إيضاح حاسبية أدناه. عليه في السياسات امل منصوص 

 لة العرض العملة الوظيفية وعم

 . يةعمج للوظيفية وعملة العرض لا لةعمالي وهودي لية بالريال السعض القوائم املاعر  تم 

   امةاله  سبيةحاامل ( السياسات3)

 ت  راوالتقديكام استخدام االح 3-1

 لل ملا  إن إعداد القوائم  
ً
بية السعودية اململكة العر   صغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد فيالمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت  الية وفقا

اإل يتطل من  بأن    دارة ب  تؤ كح أع  وضتقوم  وافتراضات  وتقديرات  السياسا  رثام  تطبيق  ا على  واملحت  لألصول ملباسبية  املعلنة    الغ 

خرى ا على الخبرة السابقة والعديد من العوامل األ فتراضات املرتبطة به هذه التقديرات واال   كزرتادات واملصروفات، تير إل خصوم واوال

ُيعت فيالتي  معقولة  أنها  الراه   قد  الظروف  واظل  اال   كل تش ي  لت نة،  لوضع  أساسا  بالقيم  ماك حنتائجها  ااملتعلقة  لأل لدفة  ل  صو ترية 

 التقديرات. ئج الفعلية عن تلك  تالنمصادره، قد تختلف ان  م بسهولة  تتضحوالخصوم التي  ال 

   مستقبلي. ثربأة بياملحاست على التقديرات  مستمرة، يتم االعتراف بالتعديال تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها بصورة  
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             جمعية ركن الحوار 

      (1882) م ة برقعيماجتلتنمية اال او ة ريالبش واردبوزارة امللة مسج

 املالية حول القوائم  إيضاحات

 م   2021ديسمبر   31عن السنة املالية املنتهية في 

 )تتمة(التقديراتاستخدام االحكام و  3-1

 لية: ملاجة في القوائم اى املبالغ املدر علي ر هجو  تأثير هاالتي ل الفتراضات والتقديراتا  ل حو  اتوممعل فيما يلي

 مرارية  تسال 
 لقدرة الجمعية على اإل عيالجم  إدارة  تر جا

ً
 ملبدأ اإل ة تقييما

ً
الكافية ستمرارية، ولديها قناعة أن لدى الجستمرار وفقا  معية املوارد 

املإل  في  اعمالها  اإإضافة    .بقريالستقبل  ستمرار  فإن  ذلك،  لديهلي  دارةإل لى  أيس  جوهريةو كش  ا  قدر   ك  الجمعيحول  على ة  ة 

 ستمرارية. اإل  اد القوائم املالية على أساس مبدأعدإيتم  لزا يأنه ال لذلك فمرارية. ستاإل 

 ةواألصول غير امللموس  تقدير األعمار النتاجية للممتلكات واملعدات

طفاء على ستهالك واإل اب اإل غرض احتس لموسة لملار  ل غي واألصو ت  واملعدا لكات واآلالت  ية للممتاجعمار اإلنت بتقدير األ   دارةتقوم اإل 

 املتوقعستخدام  عتبار اإل يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإل عمار اإلنتاجية املقدرة لها و األ   على مدى بت  اثلاساس القسط  أ

والتق اإل لألصول  وتقوم  والتلف  البم  دارةادم  امل راجعة  واألعمار  تب قيمة     يةاإلنتاجقية 
ً
ويسنويا الت  تم  فيتعديل  مصروف    غيرات 

 وجدت.  إن  -ليةتقبسمل االحالية و   في الفتراتستهالك إل ا

 الية إنخفاض قيمة األصول غير امل
ال أو  لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما  املالي  غير  األصول  قيمة  القيمتنخفض  للنقد  املنتجة  اوحدة  لة  للقابلة  ذلك إلسترداد 

 تكاليف البيع  دلة لألصلتمثل القيمة العاد والتي  نقتجة للة املنحدتلك الو األصل أو  
ً
تقدر  تخدامية أيهما أكبر،  ته اإلسمأو قي   ناقصا

متطابقة  العادلةالقيمة   بحت ألصول  تجاري  أساس  على  تتم  التي  البيع  عمليات  من خالل  مماث  لألصل  أسعار سوق ألصول  لة أو 

 التكاليف احظتها ناقص يمكن مال 
ً
نقدية فقات الالقيمة الحالية للتد  اإلستخدامية تحسب بناء على ما القيمة  صل، أ بيع األ ل  إلضافيةا

ن الجمعية ة وال تشمل تلك التدفقات النقدية املتوقعة أنشطة إعادة الهيكلة التي تكو املقبل لسنوات الخمسملتوقعة لألصل خالل اا

لإل  ملتزمة  استر غير  هي  حساس داد  الخص ألكثر  ملعدل  املستية  لحساخدم  التدم  النقدب  النقدية فقات  التدفقات  وكذلك   ية 

 خدام. ل اإلستير للقيمة محملستخدم ألغراض التقدالنمو اومعدل  املستقبلية املتوقعة

 حكمه  ينقد وما فال 3-2

و  البنوك  ولدى  الصندوق  في  النقد  على  التي يشتمل  األجل  قصيرة  أشهر  ثالث  تحق خالل تس  الودائع  وتخض ة  أقل  ملخاطأو  غير  ر  ع 

 ات في القيمة.ير شأن التغهرية بجو 

 "  غير متداولة  تداولة " إلى "صول والخصوم من " مأل تصنيف ا 3-3

 ول والخصوم في قائمة املركز املالي على أساس متداول / غير متداول.ار األصتقوم الجمعية بإظه

 ول متداولة وذلك:تعتبر األص 

 عادية.اللعمليات دورة اخالل  ها إستنفاذي بيعها أو  حققها أو ينو يتوقع ت ادمعن -أ 
 تاجرة. ل أساس ي ألغراض املشكفي حالة اقتناؤها ب -ب
 عندما ي -ت

ً
 نة املالية. بعد الستوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا

اثني    دة ال تقل عنخصوم مل  أية د  استبدالها أو استخدامها لسداعندما تكون نقدية وشبة نقدية ما لم تكن هناك قيود على   -ث

 بععشر ش 
ً
 اولة" تد فة األصول األخرى كـ"غير متصنف كا ة.املاليالسنة  د  هرا
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             ية ركن الحوار جمع

      (1882) م والتنمية االجتماعية برقالبشرية وارد ارة املمسجلة بوز 

 حول القوائم املالية ايضاحات 

 م   2021مبر ديس  31 املنتهية في السنة املالية عن  

 ( ةتتم") ولة" إلى " غير متدامتداولة خصوم من " والل و صنيف األصت 3-3
 لك:لة وذبر كافة الخصوم متداو تعت

 العادية.ة العمليات عندما يتوقع سدادها خالل دور  -أ 
 في حال اقتناؤها بشكل أساس ي ألغراض املتاجرة.  -ب
 بع  عندما تستحق السداد خالل -ت

ً
 ية.الد السنة املاثني عشرا

غع -ث وجود حق  عدم  ليند  مشروط  اليل  أجتر  ملدة  الخصوم  تقسداد  عش  ل  اثني  ش عن  السر  بعد   
ً
كافهرا تصنف  املالية.  ة نة 

 صوم األخرى كـ " غير متداولة " . الخ

 املدينةالذمم  3-4

مراجعة   ل فترة تقرير يتماية ك نهلعادية. في  روط االئتمان ايع املعامالت على أساس شيتم إثبات الذمم املدينة بسعر املعاملة. تتم جم

تلك الحالة بالغ غير قابلة لإلسترداد، وفي  ان املأي دليل موضوعي على    إذا كان هناك ما  لتحديد    لتجارييندفترية للمدينيين اال  يم قال

 على أفضل تقديرا 
ً
 ت للجمعية.  يتم تجنيب مخصص ديون مشكوك فيها بناءا

 عدات وامل واآلالتات املمتلك  3-5

بالملمتلا  تظهر واملعدات  بعد  تكات  اإل كلفة  املتراكمخصم  و ستهالكات  انخأية  خسائر  قيمتها)إ  فاض ة  مصاريف في  وجدت(تعتبر  ن 

اما  اإلصال  إيرادية  التح ح والصيانة مصاريف  اض ي، ويجري  سينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ال يتم احتساب إهالك لألر مصاريف 

ك  سب اإلستهالن  دامالقسط الثابت بإستخطريقة  بإستعمال    تاجي املقدر وذلكاإلن  هالى أساس عمر هالكات عليها ع احتساب اإلست

 ية: لسنوية التالا

 
 

 

 

ا كانلتجديتتم رسملة  إذا  الرئيسية  والتحسينات  من  دات  تزيد  التكت  تتم رسملة  كما  التشغيلي لألصول  العمر  أو  اليف اإلنتاجية 

ة  اتجالخسارة النو  ح أكما يتم إثبات الربوثها.  يف عند حدر يتم تحميلها كمصاية فيسات غير الرئصالحات والتحسيناملباشرة.  أما اإل 

و ستبعاد  إعن   واملعدات  البالتي  املمتلكات  من  املتحصالت  بين  الفرق  اتمثل  في يع وصافي  البيع  بتاريخ  األصول  لهذه  الدفترية  لقيمة 

 شطة. قائمة األن

 الدائنون التجاريون  3-6

ات على أساس  الذمم التجارية الدائنة هي التزاميتم إثبات الخصوم املالية مبدئًيا بسعر املعاملة )بما في ذلك تكاليف املعاملة(.  

 .لفعليةطريقة الفائدة اام  ستخدة باالئتمان العادية. تقاس خصوم املحتسبة املطفأالشروط ا
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 % 15               أجهزة االتصال واألمن والحماية  
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             جمعية ركن الحوار 

      (1882) م االجتماعية برق والتنميةوارد البشرية املمسجلة بوزارة 

 ملالية م اوائت حول الق ايضاحا

   م   2021ديسمبر   31 ي ملالية املنتهية فعن السنة ا 

 وقافاأل دة وغير املقيدة وأصول األصول املقي 3-7

القيود قد  جزء من أصول الجمعية وتخضع لق  األصول املقيدة  تعد تخدام األصول ألغراض محددة تكون مرتبطة باسيود، وتلك 

 ون األصول املقيدة كت  وقد  م والوقت معا.مرتبطة باالستخدا  ود الوقت ( أو قيودقيستخدام )  هذا اال يت  االستخدام ( أو بتوق  )قيود

 ثابتة أو أصول غير ملموسة.  مالية أو أصول أصوال رات و ما أصوال متداولة أو استث

املقيدةتعد   غير  ال   األصول  أصول  الكاملة إل جزء من  السيطرة  تحت  تقع  لقيود، وهي  ون  تك معية. وقد  الج   دارةجمعية وال تخضع 

 ه او أصول غير ملموسة.الية او أصول ثابتم  اصوالو استثمارات و ة أصوال متداولة ااألصول غير مقيد

ن مرتبطة باستخدام تلك  ك القيود قد تكو ل الجمعية، تخضع لقيود دائمة من جانب املتبرع، وتلمن أصو   جزء   وقاف ل األ أصو د  تع

 لدخل.لتوفير مصدر دائم لا واستثماره عليها فظةاألصول ألغراض محددة، مع املحا

 ف باليراد االعترا 3-8

تتلقاها الجمعية من   والتبرعات التي  الصدقات والهبات الجمعية و ت  ضوية وعوائد نشاطاية في رسوم العلجمعرد اا مو مثل  تت

 .م البرامجلها من إعانات لدعصص الجمعية ومايقرر لها من منح حكومية ومايخ أموالة من ستثماريعوائد اال املتبرعين وال
 شروط :   ا يتوافر ثالثةعندمراد يإل ف باعترااق في اإل ستحقساس اإل أوتتبع الجمعية  

  ه استخدام  د كيفيةلها تحدي بأي شكل من اشكال التصرف بما يسمح  ه و التصرف فيأع التبر   إدارةلطة بس لجمعية ا  ن تتمتعأ -أ 

 . في املستقبل
 . من الثقة تبرع بدرجة معقولةال الحصول على  جمعية ن تتوقع الأ -ب
 أ -ت

ً
 . وعيةملوضان لة م اس بدرجة معقو للقي ن يكون التبرع قابال

 ألخرى  اليرادات ا 

اإليرادات من ودائع   ا. تدرجأو تكبده  نشاط الجمعية كإيرادات حال تحقيقهار عرضية لنموذج ألخرى التي تعتبيرادات ااإل يتم إدراج 

 تحصيلها.  التبرعات عند  إيراداتوجدت(، يتم إثبات  لعائد الفعلي )إن  س امرابحة ألجل لدى البنوك على اسا

 نية  لعيات ارعبالت 3-9

يعها  ز ، أو تو دة بيعهااحتفاظ بها على أنها مخزون بغرض إعن أصول، ويتم اإل ها الجمعية مالقة بما تتينيراف بالتبرعات العاإلعت يتم  

 اتفمصرو   أو على أنها  تم إدراجها على أنها تكلفة بضاعة مباعة عها أو توزيعها، ية بيعلى أنها إيرادات في قائمة األنشطة. وعند إعاد

 ها. الغرض من توزيع يقة تعكسبطر في قائمة األنشطة تبويب املالئم ال تحت
  ائمةاستخدامه كمقر للمنشأة( على إنه إيراد تبرعات في ق ضبنى بغر م )مثل ماف بما ُيلتقى من أصول بغرض االستخديجب اإلعترا

 املالي. موعات األصول املناسبة في قائمة املركز األنشطة، وضمن مج

 فات  املصرو   3-10

عية  في الجمملصروفات وتتنوع املصروفات  ت اقاق في اثباتتبع الجمعية أساس اإلستح على أساس وظيفي و فات  رو م تصنيف املص يت

 ا على مجموعات رئيسية: توزيعه ويمكن

 معية.ات التي تصرف لتشغيل الجإدارية، وهي املصروفمصاريف  -أ 
 . هاأنشطت  دارةإل ة لجمعيي تتكبدها ا الت روفاتمصاريف البرامج واألنشطة، وهي مص  -ب
األو مص  -ت وعوائد  الخاصاريف  املصروفات  وهي  باألوقاف  قاف،  التي  للو ة  العوائد  صافي  إلى  تصول  علينبغي  ى  وزيعها 

 فيدين من الوقف. املست
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             جمعية ركن الحوار 

      (1882) م االجتماعية برقلتنمية وا د البشريةوار ارة املمسجلة بوز 

 ية القوائم املال  حول  إيضاحات

 )جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي( م2021ديسمبر   31نتهية في لية املعن السنة املا

 ( )تتمةاملصروفات   3-10

 املتعلقة باالستثمار. اإلدارية ذات الصلة باألقسام وبالوحدات مار، وهي املصروفات مصاريف االستث  -ث
 . دارةرف على مجلس اإل ي تص لت ت اإلدارية افاصرو وكمة، وهي املالح مصاريف -ج
 وأقسام التسويق.  للجمعيةة رد املالية املوا التي تصرف لتنميت اإلدارية وفااملصر   ، وهيالتبرعات  مصاريف جمع -ح

 ل العمالت األجنبية تحوي  3-11
األجنبية   بالعملة  املعامالت  تحويل  اإيتم  بأسعار  السعودي  الريال  علتحو لى  السائدة  املعاملة.إجر ند  يل  األصول  يتم  و   اء  تحويل 

با املالية  األ والخصوم  كما  لعمالت  املالي  في  جنبية  املركز  قائمة  السعو إتاريخ  الريال  باأل لى  ذلدي  في  السائدة  التاريخ.  سعار  إن  ك 

 األنشطة. ائمةاألجنبية يتم أدراجها ضمن ق الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت املكاسب والخسائر

  عقود االيجار  3-12
تعلقة بامللكية، ويتم تصنيف عقود حول جميع املخاطر واملنافع املذا كان ي إي  جار تمويليإنه عقد  إعلى  يجار  د اإل نيف عقو م تص يت

كان  ذا  إتحديد ما  تمد  فع االقتصادية بامللكية. يعان ال يحول ما يقارب جميع املخاطر واملنايجار تشغيلي اذا ك إعقد  نه  إلى  يجار عاإل 

 عقد. على شكل ال املة وليسعلى مضمون املعشغيلي ار تيج إعقد و أ  لييجار تمويإعقد 

 املقاصة  3-13

ملزم مة املركز املالي فقط عند وجود حق نظامي بلغ الصافي في قائج املية ويدر قاصة بين مبالغ املوجودات واملطلوبات املالميتم إجراء 

د  جودات لتسديبيع املو  وأساس الصافي أ ا على ويتهنية لتس عيةجم العندما يكون لدى   املدرجة وكذلكالغ  إجراء مقاصة لتلك املب

 . املطلوبات في آن واحد

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 حكمه    ي  ( النقد وما ف4) 
  -   4,469,109 مصرف الراجحي العام  

  -   452,233 االنماء زكاة  مصرف 
  -   429,019 مصرف االنماء اوقاف  

  660,110   204,320 لعام   مصرف االنماء ا
  -   42,213 نماء الحوار االلكتروني مصرف اال 

  -   7,728 مصرف االنماء اكاديمية املسلم الجديد  
  -   3,895 اكاديمية رسل السالم مصروف االنماء 

 5,608,517   660,110  
    
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 ( أرصدة مدينة اخرى 5) 

  70   845,779 ت ضريبة القيمة املضافة  امانا
  -   37,692 ذمم املوظفين   

 883,472   70  
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            جمعية ركن الحوار 

       (1882) م برقة االجتماعية والتنميوارد البشرية مسجلة بوزارة امل

 املالية حول القوائم  ضاحاتإي

 ريال السعودي(ورة بالملذك)جميع املبالغ ا م  2021سمبر دي  31ية في السنة املالية املنتهعن  

 
الت واملعدات  6) 

َ
 بالصافي  -( ممتلكات واال

             
أجهزة االتصال واألمن    

 والحماية
 

اجهزة الحاسب االلي  

 وملحقاتها
 الجمالي  

       التكلفة  

  -   -   -  م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
  17,547   12,797   4,750  فات  اإلضا

  17,547   12,797   4,750  م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
       مجمع االستهالك  

  -   -   -  م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
  1,982   1,496   486  اإلضافات  

  1,982   1,496   486  م2021سمبر دي  31الرصيد كما في 
          القيمة الدفترية

  15,564   11,300   4,264  م2021ديسمبر  31في  الرصيد كما
   -    -    -  م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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            جمعية ركن الحوار 

       (1882) م ة االجتماعية برقنميوالتوارد البشرية مسجلة بوزارة امل

 لية املاوائم ول الق ح  إيضاحات

 يال السعودي(لر )جميع املبالغ املذكورة با  م2021مبر ديس  31ة املنتهية في عن السنة املالي

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31    ى ( أرصدة دائنة اخر 7) 
  -   100,435  املوردين   

  702   -  مستحقات املوظفين 
  100,435    702  

     
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ( مصروفات مستحقة  8) 

  10,250   1,897  ية مستحقة  تامينات اجتماع 
  124,117   -  رواتب واجور مستحقة  

  10,000   -  ايجارات مستحقة  
   1,897   144,367   

     
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ( مخصص منافع املوظفين    9) 

  -   -  رصيد بداية السنة  
  -  7,112  املكون خالل السنة  
  -   -  نة   املسدد خالل الس

   7,112  -   
     

 ( صافي األصول املقيدة  10) 
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31
 الحوار اإللكتروني

 
2,057,594  263,500  

 الزكاة
 

1,065,793   -  
 أكاديمية رسل السالم

 
147,603    

 رسوال 
ً
 بشرا

 
97,000   160,000  

 إلنتاج اإلعالم وا 
 

5,494   90,000  
 أكاديمية املسلم الجديد 

 
-   -  

  3,373,484  513,500   
     

 ( صافي أصول االوقاف  11) 
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31
 تبرعات لشراء او بناء اوقاف   

 
2,563,526   -  

  2,563,526    -   
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ( تبرعات نقدية مقيدة    12) 
  -   5,166,454  الحوار االلكتروني   تبرعات

  -   650,538  تبرعات اكاديمية رسل السالم   
  -   557,376  تبرعات اكاديمية املسلم الجديد  

  -   85,000  تبرعات االعالم واالنتاج   
  6,459,368    -   
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            جمعية ركن الحوار 

       (1882) م رقاالجتماعية ب ةنميوالتوارد البشرية مسجلة بوزارة امل

 لية املا وائم حول الق  إيضاحات

 يال السعودي()جميع املبالغ املذكورة بالر  م2021ديسمبر   31السنة املالية املنتهية في   عن

 

 م2020ديسمبر  31  م2021سمبر دي 31  تبرعات الزكاة    ( 13) 
  -   599,916  الحوار االلكتروني  

  -   381,370  الزكاة العام   
  -   84,506  كاديمية املسلم الجديد  ا

  1,065,793    -   
     

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ( مصروفات الحوكمة   14) 
  -   1,320  مهنية واستشارات  تكاليف 
  -   288  ت  مستهلكا

  1,608   -   
     

 م2020سمبر دي 31  م2021ديسمبر  31  ( مصروفات جمع األموال  15) 
  -   366,431  ى تكاليف تشغيلية اخر 

  65,987   231,962  الرواتب واالجور النقدية  
  -   76,378  مزايا زحوافز  

  18,180   45,860  بدالت 
  -   36,928  املنافع والخدمات والتامين  

  -   5,880  التامينات االجتماعية   
  -   1,116  مستهلكات  

  764,554    84,167  
     

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 ( تكاليف تشغيلية محملة على النشاط   16) 
  -   137,183    ى مصروفات اخر 

    129,630  منافع وخدمات وتامين 

  -   76,036  ى تكاليف تشغيلية اخر 
  -   4,780  صالح  الصيانة واإل 

  -   1,000  مزايا وحوافز  
  348,630    -   

     
 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ( مصروفات البرامج واألنشطة  17) 

  -   2,774,804  الحوار االلكتروني مصروفات 
  -   1,154,932  مصروفات اكاديمية املسلم الجديد 

  -   502,935  صروفات رسل السالم   م
  -   169,506  مصروفات االنتاج واالعالم  . 

  مصروفات
ً
 رسوال

ً
  -   63,000  بشرا

  4,665,176   -   
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            جمعية ركن الحوار 

       (1882) م رقة االجتماعية بنميوالتوارد البشرية مسجلة بوزارة امل

 لية املا وائم حول الق  إيضاحات

 دي(يال السعو املذكورة بالر )جميع املبالغ   م2021ديسمبر   31في  السنة املالية املنتهية  عن

 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31  ( مصروفات عمومية وإدارية   18) 
  50,200   426,234  حكمها  فيالرواتب واالجور وما

  -    304,510  تكاليف تشغيلية أخرى 
  -    188,858  ي ين الطب أمالت

  -   57,813  مزايا وحوافز   
  -   34,188  مينات االجتماعية  أالت

  -   13,900  نية وإستشارات تكاليف مه
  10,000   10,000  االيجارات  

  -  7,112  تعويضات نهاية الخدمة  
  -   2,851  مستلزمات مكتبية ومطبوعات   

  -   2,563  الكهرباء  
  -   1,891  الفاكس واالنترنت والبريد  الهاتف و 
  -   645  الضيافة  

  -   329  ميل والتنزيل  الشحن والتح 
  -   50  الصيانة واالصالح  

  632   25  أخرى  
  1,050,968  60,832  
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            جمعية ركن الحوار 

       (1882) م رقة االجتماعية بنميوالتوارد البشرية مسجلة بوزارة امل

 لية املا وائم حول الق  إيضاحات

    م2021ديسمبر   31املنتهية في السنة املالية   عن

 

 املخاطر:  إدارة( 19) 

ات  السياسضع بو  لجمعية ا إدارة ات في مخاطر السوق وتقومر ملخاطر مالية مختلفة تتضمن أثار التغي  عيةجمالة  عرض أنشطتت

 :ومنهاخاطر ذه امله إدارةبالخاصة 

 ئتمان ال مخاطر ا  •

 مقدرة  تمثل مخاطر االئتمان عدم

تركيز جوهري ملخاطر   معية لجا  ىدة. ليس لتكبد الطرف اآلخر لخسارة مالي ه مما يؤدي إلىبالتزامات فاءما على الو  طرف  

 فع. ني مرتتمالية ذات تصنيف ائ إيداع النقد لدى بنوك مح  ماالئتمان، كما يت 

 السيولة مخاطر  •

تواجههاتمثل   التي  للوف  الجمعية  الصعوبات  األموال  توفير  بالتعهداافي  املتعلقة  ء  املاباأل ت  مخاطدوات  تنتج  ر  لية، 

على   املقدرة  عدم  عن  أصل  السيولة  وبمم  ليمابيع  بسرعة  تقوما  العادلة،  قيمته  يعادل  مخاطر    إدارةب  الجمعية  بلغ 

 الي.الدعم امل  ن توفرد ميولة وذلك بالتأكالس

 عامالت  طر املمخا •

رف األجنبي، ال  أسعار الص ت في بب التغيرابس  وات املاليةقيمة األد بعمالت املخاطر الناتجة عن تذبذلتمثل مخاطر ا

الت بعمالت ية لعدم قيامها بأية معامدعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العاأس ي ف للتقلبات تتعرض الجمعية

                 السنة.عودي خالل ال السلريعدا ا
 

 

 

 داث الالحقة: ( األح20) 

اإل ف رأي  احد  رة داي  يكن هناك  تار   م2021ديسمبر    31  عدب  اث الحقةلم  القوائموحتى  اعتماد  ل  يخ  يكون  والتي قد  تأثير  املالية  ها 

 .  م2021ديسمبر  31ما في املالية ك لقوائم ى اجوهري عل
 

 القوائم املالية:  دااعتم( 21) 

 .... ............................بتاريخ  الجمعية  إدارةقبل   م من2021مبرديس31في نتهية امل  عن السنة للجمعية ليةقوائم املالتم اعتماد ا
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