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جمعية ركن الحوار
الرياض – اململكة العربية السعودية
الــرأي:
لقد راجعنا القوائم املالية جمعية ركن الحوار مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية تحت رقم ( )1882والتي تشمل
قائمة املركز املالي كما في 31ديسمبر 2021م وقائمة األنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية في 31ديسمبر2021م
واإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )21بالقوائم املالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات املحاسبية الهامة.
في رأينـا ،أن القوائم املالية املرفقة للجمعية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية ،املركز املالي للجمعية كما في  31ديسمبر
ً
2021م وأداؤها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املالية املنتهية في 31ديسمبر2021م ،وفقا ملعيار املنشآت غير الهادفة للربح الصادر
من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ،وباإلضافة إلى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين.
أساس الرأي:
ً
لقد قمنا باملراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،ومسؤوليتنا بموجب تلك املعايير تم
ً
توضيحها في قسم مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية في تقريرنا .ونحن مستقلون عن الجمعية وفقا لقواعد سلوك وآداب
ً
املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية .كما وفينا أيضا بمتطلبات سلوك وآداب املهنة
ً
األخرى طبقا لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
أمر أخر:
ً
تمت مراجعة القوائم املالية لجمعية ركن الحوار للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل مراجع آخر أبدى رأيا غير معدل في
تلك القوائم بتاريخ  7يوليو 2021م
مسؤوليات الدارة واملكلفين بالحوكمة حول القوائم املالية:
ً
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بشكل عادل وفقا ملعيار املنشآت غير الهادفة للربح الصادر من الهيئة
السعودية للمراجعين واملحاسبين ،وباإلضافة إلى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد
في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين والالئحة املالية
تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
للجمعية وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من
ٍ
عند إعداد القوائم املالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة الجمعية على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب
مقتض ى الحال ،وعن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية ،وتطبيق مبدأ االستمرارية في املحاسبة ،ما لم تكن هناك نية لتصفية
الجمعية أو إيقاف عملياته ،أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
وإن املكلفون بالحوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير املالي في الجمعية.
مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية:
تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ،
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من
ٍ
عال من التأكيد.
وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
ً
ً
إال أنه ليس ضمانا على أن املراجعة التي تم القيام بها وفقا ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستكشف
ً
ً
دائما عن تحريف جوهري موجود .يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ.

مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية(:تتمة)
ُ
وت َعد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها ،إذا كان يمكن بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها
املستخدمون ً
بناء على هذه القوائم املالية.
ً
وكجزء من املراجعة ،وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم املنهي ونحافظ على
نزعة الشك املنهي خالل املراجعة .كما نقوم بـ:
• تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم املالية سواء كانت ناتجه عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة
ملواجهة تلك املخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف
جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ ،أو تزوير ،أو حذف متعمد ،أو إفادات
مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية للجمعية.
• الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف ،وليس
بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للجمعية.
• تقويم مدى مالئمة السياسات املحاسبية املستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي
قامت بها اإلدارة.
ً
• استنتاج مدى مالئمة تطبيق اإلدارة ملبدأ االستمرارية في املحاسبة ،واستنادا إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها ،فيما إذا
ً
ً ً
كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا حول قدرة الجمعية على االستمرار في العمل وفقا ملبدأ
االستمرارية .وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ،يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة
في القوائم املالية ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،عندها يتم تعديل رأينا .وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة املراجعة التي
تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول املراجعة .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إلى توقف الجمعية
عن االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقويم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم املالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم املالية تعبر عن املعامالت
ً
واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضا عادال.
نقوم بإبالغ اإلدارة  -من بين أمور أخرى  -بالنطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة ،بما في ذلك أي أوجه قصور
مهمة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل مراجعتنا.
التقريرعن املتطلبات النظامية والتنظيمية االخرى:
وفي رأينا أن القوائم املالية املرفقة لجمعية ركن الحوار تفق مع متطلبات نظام الجمعيات واملؤسسات الخيرية املعتمد من قبل وزارة
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية والنظام األساس ي للجمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.
الرياض:
املو افق:

1443هـ
2022م

املحاسب القانوني

سعد عبد الرحمن املطرب
ترخيص رقم ()606
بتاريخ  13جمادى األول 1439ه

جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
قائمة املركزاملالي
كما في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
إيضاح
املوجــودات
املوجــودات املتداولة
النقد ومافي حكمه
أرصدة مدينة اخرى
مجموع املــوجودات املتداولة
املوجــودات غيراملتداولة
ممتلكات واآلالت واملعدات  -بالصافي
مجموع املــوجودات غيراملتداولة
إجـمالي املوجــودات
املطلوبــات وصافي األصول
املطلوبــات املتداولة
أرصدة دائنة اخرى
مصروفات مستحقة
مجموع املطلوبــات املتداولة
املطلوبــات غيراملتداولة
مخصص منافع املوظفين
مجموع املطلوبــات غيراملتداولة
مجموع املطلوبــات
صافي األصول
صافي األصول غير املقيدة
صافي األصول املـقيـدة
صافي أصول االوقاف
مجموع ص ـ ــافي األصــول
إجمالي املطلوبــات وصافي األصــول

 31ديسمبر2021م

 31ديسمبر2020م

()4
()5

5,608,517
883,472
6,491,989

660,110
70
660,180

()6

15,564
15,564
6,507,553

660,180

()7
()8

100,435
1,897
102,332

702
144,367
145,069

()9

7,112
7,112
109,444

145,069

461,099
3,373,484
2,563,526
6,398,110
6,507,554

1,611
513,500
515,111
660,180

()10
()11

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ( )21جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها

()1

جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
قائمة االنشطة
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
إيضاح
اليرادات والتبرعات
تبرعات نقدية عامة
()12
تبرعات نقدية مقيدة
()13
تبرعات الزكاة
تبرعات وايرادات االوقاف
تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )
صافي األصول املحررة من القيود
إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام
إجمالي اليرادات والتبرعات
املصروفات والخسائر
()14
مصروفات الحوكمة
()15
مصروفات جمع األموال
مصروفات وتوزيعات عوائد األوقاف
تكاليف تشغيلية محملة على النشاط ()16
()17
مصروفات البرامج واألنشطة
()18
مصروفات عمومية وإدارية
استهالك ممتلكات واآلالت واملعدات
()6
إجمالي املصروفات والخسائر
التغيرفي صافي األصول من األنشطة املستمرة

البنود االستثنائية
تسويات سنوات سابقة
التغيرمن البنود االستثنائية
التغيرفي صافي األصول
صافي األصول بداية السنة
صافي األصول نهاية السنة

غيرمقيدة

مقيدة

اوقاف
-

 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

2,552,766
6,459,368
1,065,793
2,613,526
68,465

146,610
513,500
-

2,552,766
68,465

6,459,368
1,065,793
-

2,613,526
-

660,110

4,715,176
7,336,408

)(4,665,176
2,859,984

)(50,000
2,563,526

12,759,918

)(1,608
)(764,554
)(50,000
)(348,630
)(4,665,176
)(1,050,968
)(1,982
)(6,882,920
453,488

2,859,984

2,563,526

)(1,608
)(764,554
)(50,000
)(348,630
)(4,665,176
)(1,050,968
)(1,982
)(6,882,920
5,876,999

)(84,167
)(60,832
)(144,999
515,111

6,000
6,000
459,488
1,611
461,099

2,859,984
513,500
3,373,484

2,563,526
2,563,526

6,000
6,000
5,882,999
515,111
6,398,110

515,111
515,111

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ( )21جزء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها

()2

جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
قائمة التدفقات النقدية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
 31ديسمبر2021م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغـير في صافي األصول
التعديالت لتسوية التغير في صافى االصول
استهالك ممتلكات واآلالت واملعدات
املكون من مخصص منافع املوظفين
التغيرفى صافي األصول بعد التعديالت
التغيرات في املوجودات واملطلوبات املتداولة
أرصدة مدينة اخرى
أرصدة دائنة اخرى
مصروفات مستحقة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
أضافات ممتلكات واآلالت واملعدات
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
صافي التغير في النقد ومافي حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 31ديسمبر2020م

5,882,999

515,111

1,982
7,112
5,892,093

515,111

)(883,402
99,733
)(142,471
4,965,954

)(70
702
144,367
660,110

)(17,547
)(17,547
4,948,408
660,110
5,608,518

660,110
660,110

ً
ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )21تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

()3

جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م
( )1التكوين والنشاط -:
جمعية ركن الحوار  -جمعية أهلية  -مسجلة لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية مسجلة برقم ()1882
بتاريخ  11رمضان 1441ه املوافق  4مايو 2020م  .ومركزها الرئيس ي -الرياض– اململكة العربية السعودية .
وتتمثل أهداف الجمعية طبقا لنظامها األساس ي في ما يلي -:
• الدعوة املتخصصة للفئات االجتماعية.
• املحافظة على الفطرة بدعوة الناس إلى العقيدة اإلسالمية الصحيحة وحمايتها.

ً
• نشر العلم النافع وتبصير املسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا.
• استخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى هللا تعالى ونشر العلم الشرعي.
السنة املالية :
تبدأ السنة املالية في االول من يناير من العام املالي  2021م وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام املالي  2021م .
( )2أسس إعداد القوائم املالية- :
املعاييراملحاسبية املطبقة

ً
تم إعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايير املحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح املعتمد في اململكة العربية السعودية،
واملتطلبات واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ومتطلبات اإلثبات والقياس واإلفصاح الواردة
في املعيار الدولي للمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.
أسس القياس
ً
أعدت القوائم املالية املرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقا ملبدأ االستحقاق املحاسبي ومفهوم االستمرارية ،باستثناء ما هو
منصوص عليه في السياسات املحاسبية أدناه( .إيضاح )3
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض القوائم املالية بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للجمعية.

( )3السياسات املحاسبية الهامة
 1-3استخدام االحكام والتقديرات

ً
إن إعداد القوائم املالية وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة العربية السعودية
يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ املعلنة لألصول
والخصوم واإليرادات واملصروفات ،ترتكز هذه التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها على الخبرة السابقة والعديد من العوامل األخرى
التي ُيعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة ،والتي تشكل نتائجها أساسا لوضع االحكام املتعلقة بالقيمة الدفترية لألصول
والخصوم التي ال تتضح بسهولة من مصادره ،قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات املرتبطة بها بصورة مستمرة ،يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات املحاسبية بأثر مستقبلي.
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م

 1-3استخدام االحكام والتقديرات(تتمة)

فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات التي لها تأثير جوهري على املبالغ املدرجة في القوائم املالية:
الستمرارية
ً
ً
اجرت إدارة الجمعية تقييما لقدرة الجمعية على اإلستمرار وفقا ملبدأ اإلستمرارية ،ولديها قناعة أن لدى الجمعية املوارد الكافية
إلستمرار اعمالها في املستقبل القريب .إضافة إلى ذلك ،فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة الجمعية على
اإلستمرارية .لذلك فأنه اليزال يتم إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.
تقديراألعمارالنتاجية للممتلكات واملعدات واألصول غيرامللموسة
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات واألصول غير امللموسة لغرض احتساب اإلستهالك واإلطفاء على
أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لها ويتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإلعتبار اإلستخدام املتوقع
ً
لألصول والتقادم والتلف وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل التغيرات في مصروف
اإلستهالك في الفترات الحالية واملستقبلية -إن وجدت.
إنخفاض قيمة األصول غيراملالية
تنخفض قيمة األصول غير املالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد القيمة القابلة لإلسترداد لذلك
ً
األصل أو تلك الوحدة املنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته اإلستخدامية أيهما أكبر ،تقدر
القيمة العادلة لألصل من خالل عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت ألصول متطابقة أو أسعار سوق ألصول مماثلة
ً
يمكن مالحظتها ناقصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل ،أما القيمة اإلستخدامية تحسب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية
املتوقعة لألصل خالل السنوات الخمس املقبلة وال تشمل تلك التدفقات النقدية املتوقعة أنشطة إعادة الهيكلة التي تكون الجمعية
غير ملتزمة لإلسترداد هي األكثر حساسية ملعدل الخصم املستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية
املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل اإلستخدام.

 2-3النقد وما في حكمه

يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل وتخضع ملخاطر غير
جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
 3-3تصنيف األصول والخصوم من " متداولة " إلى " غيرمتداولة "
تقوم الجمعية بإظهار األصول والخصوم في قائمة املركز املالي على أساس متداول  /غير متداول.
تعتبر األصول متداولة وذلك:
أ -عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو إستنفاذها خالل دورة العمليات العادية.
ب -في حالة اقتناؤها بشكل أساس ي ألغراض املتاجرة.
ً
ت -عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا بعد السنة املالية.
ث -عندما تكون نقدية وشبة نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية خصوم ملدة ال تقل عن اثني
ً
عشر شهرا بعد السنة املالية .تصنف كافة األصول األخرى كـ"غير متداولة"
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م

 3-3تصنيف األصول والخصوم من " متداولة " إلى " غيرمتداولة "(تتمة)
تعتبر كافة الخصوم متداولة وذلك:
أ -عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.

ب -في حال اقتناؤها بشكل أساس ي ألغراض املتاجرة.
ً
ت -عندما تستحق السداد خالل اثني عشرا بعد السنة املالية.
ً
ث -عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد الخصوم ملدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد السنة املالية .تصنف كافة
الخصوم األخرى كـ " غير متداولة " .

 4-3الذمم املدينة

يتم إثبات الذمم املدينة بسعر املعاملة .تتم جميع املعامالت على أساس شروط االئتمان العادية .في نهاية كل فترة تقرير يتم مراجعة
القيم الدفترية للمدينيين التجاريين لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على ان املبالغ غير قابلة لإلسترداد ،وفي تلك الحالة
ً
يتم تجنيب مخصص ديون مشكوك فيها بناءا على أفضل تقديرات للجمعية.

 5-3املمتلكات واآلالت واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات املتراكمة وأية خسائر انخفاض في قيمتها(إن وجدت)تعتبر مصاريف
اإلصالح والصيانة مصاريف إيرادية اما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ال يتم احتساب إهالك لألراض ي ،ويجري
احتساب اإلستهالكات عليها على أساس عمرها اإلنتاجي املقدر وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت بإستخدام نسب اإلستهالك
السنوية التالية:
البيان

النسبة

أجهزة االتصال واألمن والحماية

%15

أجهزة الحاسب اآللي وملحقاتها

%15

تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي لألصول كما تتم رسملة التكاليف
املباشرة .أما اإلصالحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها .كما يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة
عن إستبعاد املمتلكات واملعدات والتي تمثل الفرق بين املتحصالت من البيع وصافي القيمة الدفترية لهذه األصول بتاريخ البيع في
قائمة األنشطة.
 6-3الدائنون التجاريون

ً
مبدئيا بسعر املعاملة (بما في ذلك تكاليف املعاملة) .الذمم التجارية الدائنة هي التزامات على أساس
يتم إثبات الخصوم املالية
الشروط االئتمان العادية .تقاس خصوم املحتسبة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
ايضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م

 7-3األصول املقيدة وغيراملقيدة وأصول األوقاف
تعد األصول املقيدة جزء من أصول الجمعية وتخضع لقيود ،وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام األصول ألغراض محددة
(قيود االستخدام ) أو بتوقيت هذا االستخدام ( قيود الوقت ) أو قيود مرتبطة باالستخدام والوقت معا .وقد تكون األصول املقيدة
أصوال متداولة أو استثمارات وأصوال مالية أو أصول ثابتة أو أصول غير ملموسة.
تعد األصول غير املقيدة جزء من أصول الجمعية وال تخضع لقيود ،وهي تقع تحت السيطرة الكاملة إلدارة الجمعية .وقد تكون
األصول غير مقيدة أصوال متداولة او استثمارات واصوال مالية او أصول ثابته او أصول غير ملموسة.
تعد أصول األوقاف جزء من أصول الجمعية ،تخضع لقيود دائمة من جانب املتبرع ،وتلك القيود قد تكون مرتبطة باستخدام تلك
األصول ألغراض محددة ،مع املحافظة عليها واستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل.

 8-3االعتراف باليراد
تتمثل موارد الجمعية في رسوم العضوية وعوائد نشاطات الجمعية والصدقات والهبات والتبرعات التي تتلقاها الجمعية من
املتبرعين والعوائد االستثمارية من أموال الجمعية ومايقرر لها من منح حكومية ومايخصص لها من إعانات لدعم البرامج.
وتتبع الجمعية أساس اإلستحقاق في اإلعتراف باإليراد عندما يتوافر ثالثة شروط :
أ -أن تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من اشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية استخدامه
في املستقبل.
ب -أن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة.
ً
ت -أن يكون التبرع قابال للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية.
اليرادات األخرى
يتم إدراج اإليرادات األخرى التي تعتبر عرضية لنموذج نشاط الجمعية كإيرادات حال تحقيقها أو تكبدها .تدرج اإليرادات من ودائع
مرابحة ألجل لدى البنوك على اساس العائد الفعلي (إن وجدت) ،يتم إثبات إيرادات التبرعات عند تحصيلها.

 9-3التبرعات العينية
يتم اإلعتراف بالتبرعات العينية بما تتلقاها الجمعية من أصول ،ويتم اإلحتفاظ بها على أنها مخزون بغرض إعادة بيعها ،أو توزيعها
على أنها إيرادات في قائمة األنشطة .وعند إعادة بيعها أو توزيعها ،يتم إدراجها على أنها تكلفة بضاعة مباعة أو على أنها مصروفات
تحت التبويب املالئم في قائمة األنشطة بطريقة تعكس الغرض من توزيعها.
يجب اإلعتراف بما ُيلتقى من أصول بغرض االستخدام (مثل مبنى بغرض استخدامه كمقر للمنشأة) على إنه إيراد تبرعات في قائمة
األنشطة ،وضمن مجموعات األصول املناسبة في قائمة املركز املالي.

 10-3املصروفات
يتم تصنيف املصروفات على أساس وظيفي وتتبع الجمعية أساس اإلستحقاق في اثبات املصروفات وتتنوع املصروفات في الجمعية
ويمكن توزيعها على مجموعات رئيسية:
أ -مصاريف إدارية ،وهي املصروفات التي تصرف لتشغيل الجمعية.
ب -مصاريف البرامج واألنشطة ،وهي مصروفات التي تتكبدها الجمعية إلدارة أنشطتها.
ت -مصاريف وعوائد األوقاف ،وهي املصروفات الخاصة باألوقاف للوصول إلى صافي العوائد التي ينبغي توزيعها على
املستفيدين من الوقف.
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)

 10-3املصروفات (تتمة)
ث -مصاريف االستثمار ،وهي املصروفات اإلدارية ذات الصلة باألقسام وبالوحدات املتعلقة باالستثمار.
ج -مصاريف الحوكمة ،وهي املصروفات اإلدارية التي تصرف على مجلس اإلدارة.
ح -مصاريف جمع التبرعات ،وهي املصروفات اإلدارية التي تصرف لتنمية املوارد املالية للجمعية وأقسام التسويق.

 11-3تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل املعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء املعاملة .ويتم تحويل األصول
والخصوم املالية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز املالي إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ .إن
املكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم أدراجها ضمن قائمة األنشطة.

 12-3عقود االيجار

يتم تصنيف عقود اإليجار على إنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية ،ويتم تصنيف عقود
اإليجار على إنه عقد إيجار تشغيلي اذا كان ال يحول ما يقارب جميع املخاطر واملنافع االقتصادية بامللكية .يعتمد تحديد ما إذا كان
عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على مضمون املعاملة وليس على شكل العقد.

 13-3املقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم
إجراء مقاصة لتلك املبالغ املدرجة وكذلك عندما يكون لدى الجمعية نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع املوجودات لتسديد
املطلوبات في آن واحد.
( )4النقد وما في حكمه
مصرف الراجحي العام
مصرف االنماء زكاة
مصرف االنماء اوقاف
مصرف االنماء العام
مصرف االنماء الحوار االلكتروني
مصرف االنماء اكاديمية املسلم الجديد
مصروف االنماء اكاديمية رسل السالم

 31ديسمبر2021م
4,469,109
452,233
429,019
204,320
42,213
7,728
3,895
5,608,517

 31ديسمبر2020م
660,110
660,110

( )5أرصدة مدينة اخرى
امانات ضريبة القيمة املضافة
ذمم املوظفين

 31ديسمبر2021م
845,779
37,692
883,472

 31ديسمبر2020م
70
70
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
َ
( )6ممتلكات واالالت واملعدات  -بالصافي
أجهزة االتصال واألمن
والحماية

اجهزة الحاسب االلي
وملحقاتها

الجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
اإلضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر2021م
مجمع االستهالك
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
اإلضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر2021م
القيمة الدفترية
الرصيد كما في  31ديسمبر2021م

4,750
4,750

12,797
12,797

17,547
17,547

486
486

1,496
1,496

1,982
1,982

4,264

11,300

15,564

الرصيد كما في  31ديسمبر2020م

-

-

-
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
( )7أرصدة دائنة اخرى
املوردين
مستحقات املوظفين

 31ديسمبر2021م
100,435
100,435

 31ديسمبر2020م
702
702

( )8مصروفات مستحقة
تامينات اجتماعية مستحقة
رواتب واجور مستحقة
ايجارات مستحقة

 31ديسمبر2021م
1,897
1,897

 31ديسمبر2020م
10,250
124,117
10,000
144,367

( )9مخصص منافع املوظفين
رصيد بداية السنة
املكون خالل السنة
املسدد خالل السنة

 31ديسمبر2021م
7,112
7,112

 31ديسمبر2020م
-

( )10صافي األصول املقيدة
الحوار اإللكتروني
الزكاة
أكاديمية رسل السالم
ً
بشرا رسوال
اإلعالم واإلنتاج
أكاديمية املسلم الجديد

 31ديسمبر2021م
2,057,594
1,065,793
147,603
97,000
5,494
3,373,484

 31ديسمبر2020م
263,500
160,000
90,000
513,500

( )11صافي أصول االوقاف
تبرعات لشراء او بناء اوقاف

 31ديسمبر2021م
2,563,526
2,563,526

 31ديسمبر2020م
-

( )12تبرعات نقدية مقيدة
تبرعات الحوار االلكتروني
تبرعات اكاديمية رسل السالم
تبرعات اكاديمية املسلم الجديد
تبرعات االعالم واالنتاج

 31ديسمبر2021م
5,166,454
650,538
557,376
85,000
6,459,368

 31ديسمبر2020م
-
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
( )13تبرعات الزكاة
الحوار االلكتروني
الزكاة العام
اكاديمية املسلم الجديد

 31ديسمبر2021م
599,916
381,370
84,506
1,065,793

 31ديسمبر2020م
-

( )14مصروفات الحوكمة
تكاليف مهنية واستشارات
مستهلكات

 31ديسمبر2021م
1,320
288
1,608

 31ديسمبر2020م
-

( )15مصروفات جمع األموال
تكاليف تشغيلية اخرى
الرواتب واالجور النقدية
مزايا زحوافز
بدالت
املنافع والخدمات والتامين
التامينات االجتماعية
مستهلكات

 31ديسمبر2021م
366,431
231,962
76,378
45,860
36,928
5,880
1,116
764,554

 31ديسمبر2020م
65,987
18,180
84,167

( )16تكاليف تشغيلية محملة على النشاط
مصروفات اخرى
منافع وخدمات وتامين
تكاليف تشغيلية اخرى
الصيانة واإلصالح
مزايا وحوافز

 31ديسمبر2021م
137,183
129,630
76,036
4,780
1,000
348,630

 31ديسمبر2020م
-

( )17مصروفات البرامج واألنشطة
مصروفات الحوار االلكتروني
مصروفات اكاديمية املسلم الجديد
مصروفات رسل السالم
مصروفات االنتاج واالعالم .
ً
ً
مصروفات بشرا رسوال

 31ديسمبر2021م
2,774,804
1,154,932
502,935
169,506
63,000
4,665,176

 31ديسمبر2020م
-
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جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م (جميع املبالغ املذكورة بالريال السعودي)
( )18مصروفات عمومية وإدارية
الرواتب واالجور ومافي حكمها
تكاليف تشغيلية أخرى
التأمين الطبي
مزايا وحوافز
التأمينات االجتماعية
تكاليف مهنية وإستشارات
االيجارات
تعويضات نهاية الخدمة
مستلزمات مكتبية ومطبوعات
الكهرباء
الهاتف والفاكس واالنترنت والبريد
الضيافة
الشحن والتحميل والتنزيل
الصيانة واالصالح
أخرى

 31ديسمبر2021م
426,234
304,510
188,858
57,813
34,188
13,900
10,000
7,112
2,851
2,563
1,891
645
329
50
25
1,050,968
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 31ديسمبر2020م
50,200
10,000
632
60,832

جمعية ركن الحوار
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()1882
إيضاحات حول القوائم املالية
عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2021م
( )19إدارة املخاطر:
تتعرض أنشطة الجمعية ملخاطر مالية مختلفة تتضمن أثار التغيرات في مخاطر السوق وتقوم إدارة الجمعية بوضع السياسات
الخاصة بإدارة هذه املخاطر ومنها:
• مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة
طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .ليس لدى الجمعية تركيز جوهري ملخاطر
االئتمان ،كما يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.
• مخاطر السيولة
تمثل الصعوبات التي تواجهها الجمعية في توفير األموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة باألدوات املالية ،تنتج مخاطر
السيولة عن عدم املقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة ،تقوم الجمعية بإدارة مخاطر
السيولة وذلك بالتأكد من توفر الدعم املالي.
• مخاطر املعامالت
تمثل مخاطر العمالت املخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي ،ال
تتعرض الجمعية للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية لعدم قيامها بأية معامالت بعمالت
عدا الريال السعودي خالل السنة.

( )20األحداث الالحقة:
في رأي اإلدارة لم يكن هناك احداث الحقة بعد  31ديسمبر 2021م وحتى تاريخ اعتماد القوائم املالية والتي قد يكون لها تأثير
جوهري على القوائم املالية كما في  31ديسمبر 2021م.
( )21اعتماد القوائم املالية:
تم اعتماد القوائم املالية للجمعية عن السنة املنتهية في 31ديسمبر2021م من قبل إدارة الجمعية بتاريخ ................................
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