
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

  متقاعدي مكة املكرمةجمعية 

 (1435مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

 اململكة العربية السعودية   –منطقة مكة املكرمة  

 القوائم املالية كما في 

 م2021ديسمبر  31

 مراجع الحسابات املستقل وتقرير 
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 جمعية متقاعدي مكة املكرمة  

 ( 1435مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

 م2021ديسمبر  31كما في   قائمة املركز املالي

  ( السعودا)جميع املبالغ الواردة بالريال 
ــــ  ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ  ــ

 ديسمبر 31كما في    

 

 إيضاح

 م2020  م2021 

 

      املوجودات 

      املتداولة   املوجودات

 392,451  136,791  (5) النقد ومافى حكم  

(6)   ا ر  مدينة  وذمممدينون متنوعون    941  5,183 

 397,634  137,731   املتداولة  مجموع املوجودات

      :املوجودات غير املتداولة

 80,367  82,033  (7) واملعدات،  افيالعقارات واآلالت  

 80,367  82,033   املتداولة غير   مجموع املوجودات

 478,001  219,765   املوجوداتإجمالي  

      وصافي االصول   املطلوبات

      املطلوبات املتداولة

 -  19,000  (8) دائنة أ را                                                   وذممدائنون متنوعون  

 -  19,000   املتداولة  املطلوباتمجموع 

 -  19,000   املطلوبات إجمالي 

      صافي االصول 

 151,001  17,239    افي اال ول نير املقيدة 

 327,000  183,525  (9)  افي اال ول املقيدة  

 478,001  200,764    صافي االصول إجمالي 

 478,001  219,765   وصافي االصول   املطلوباتمجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يت زأ من ه ا القوائم املالية تش ل  16إلى  1إن اإليضاحات املرفقة من "
 
   جز ا



 

- 4 - 
 

 جمعية متقاعدي مكة املكرمة  

 ( 1435)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 م 2021ديسمبر  31في االنشطة عن السنة املالية املنتهية قائمة 

 ( السعودا)جميع املبالغ الواردة بالريال 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 ال يت زأ من ه ا القوائم املالية تش ل  16إلى  1"إن اإليضاحات املرفقة من 
 
 "  جز ا

 

 
 ايضاح

 
 اوقاف   مقيدة  غير مقيدة

                 اجمالي 
ديسمبر     31

 م2021

         اجمالي 
ديسمبر     31     

 م 2020
               والتبرعاتااليرادات 

 1,565  28,900  -  -  28,900   التبرعات النقدية العامة

 -  2,700  -  2,700  -  (10) التبرعات النقدية املقيدة 

 92,010  11,190  -  11,190  -  (11) عينية  ال تبرعات ال 

 327,000  -  -  -  -   دعم ح ومي 

 50,842  45,950  -  -  45,950   ا  راكات االعضا  

 49,237  -  -  -  -   ايرادات تةجير 

            األصول املحررة من القيود  صافي

 -  -  -  (13,890)  13,890   إعادة تصني  لتحقيق قيد االست دام

 520,654  88,740  -  -  88,740     التصنيفتبرعات وإعادة والاجمالي االيرادات 

                                                       املصروفات واملساعدات 

 -  93,475  -  -  96,175  (12) مصروفات االنشطة

 29,700  255,802  -  -  255,802  (13) والعموميةاملصروفات اإلدارية 

 12,953  14,000    -  14,000   ومعدات  ودالتاهالس ممتل ات 

 42,653  365,977  -  -  365,977   واملساعدات  اجمالي املصروفات 

 478,001  ( 277,227)  -  -  ( 277,227)   التغير في  افي اال ول من االنشطة املستمرة 

 -  -  -  ( 143,475)  143,475  (14) ا  ول   افيتسويات ع ى 

 -  478,001  -  327,000  151,001    افي اال ول بداية السنة  

 478,001  200,764  -  183,525  17,239   االصول نهاية السنة  صافي 
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 جمعية متقاعدي مكة املكرمة  

 ( 1435)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 م2021ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  قائمة التدفقات النقدية

 ( السعودا)جميع املبالغ الواردة بالريال 
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

 ديسمبر 31كما في   

 
 م2020  م2021 ايضاح

  

     التدفقـات النقديـة من األنشطة التشغيلية

 478,001  ( 277,237)  التغير في  افي ا  ول  

 12,953  14,000  إهالس العقارات واآلالت واملعدات  

 -  (11,190)  ايرادات نير نقدية ا ر  

 490,954  ( 274,428)  التغير في  افي اال ول بعد التسويات

     املتداولة  واملطلوباتالتغيرات في االصول  

 مدينون متنوعون وذمم مدينة أ را  
 

4,242 
 (5,183) 

 دائنون متنوعون وذمم دائنة أ را 
 

19,000 
 0 

من األنشطة النقدية )املستخدم في( / الناتج  التدفقات  صافي

 التشغيلية

 (251,185 ) 
 

485,771  

     االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 

  (4,476)  )إضافات( العقارات واآلالت واملعدات 
(93,320) 

 (93,320)  (4,476)  االستثمارية  في( األنشطةصافي التدفقات النقدية )املستخدم 

 392,451  ( 255,660)  النقد خالل السنة  صافي التغير في 

 0  392,451  السنة  النقد في بداية 

 392,451  136,791 5 السنة  النقد في نهاية 

 

 النقدية:املعامالت غير 

ريال سعودا تتمثل في التبرعات العينية املمنوحة للجمعية من جمعية الوطنية للمتقاعدين   11,190بلغ  قيمة املعامالت الغير نقدية  

 م.30/4/2021ب رع الطائ  بتاريخ 

 

 

 

 

 ال يت زأ من ه ا القوائم املالية تش ل  16إلى  1"إن اإليضاحات املرفقة من 
 
جز ا
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 التكوين والنشاط .1

( 1435والتنميــة االجتمــاعيــة برقم )العمــل  جمعيــة  يريــة مســـــــــــــجلــة لــد  وزارة    املكرمــة، مكــة  محــاف ــة    جمعيــة متقــاعــدا مكــة املكرمــة
 العربية السعوديةاململكة   -  مكة املكرمةمحاف ة   -املكرمة  مكة   هجريا ومركزها الرئيسسي23/01/1441وتاريخ  

  يلي: فيمالنظامها األساس ي   طبقاوتتمثل أهداف الجمعية 

 .تقديم البرامج التنموية لخدمة افراد املجتمع , والقيام بالخدمات الرعوية  •

 ت عيل املبادرات واملشاريع النوعية التي تعود بالن ع تنمية املجتمع. •

 ت صيلية بالن ام ا ساسسي للجمعية نير ما تقدم من أهدا  ذات  لة موضحة توضيح  •

 السنة املالية :

 بداية من أول  هر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية  هر ديسمبر من ن س السنة امليالدية.  للجمعيةتبدأ السنة املالية  

 

 أسس اعداد وعرض القوائم املالية  .2

ربح  يتم عرض القوائم املالية املرفقة بالريال الســــعودا وتم عرض وإعداد القوائم املالية طبقا للمعايير املحاســــبية للمنشــــآت الغير هادفة لل 

  في املطبقة في اململكة العربية الســــــعودية باإلضــــــافة إلى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشــــــآت الصــــــغيرة ومتوســــــطة الحجم املعتمد  

 االستمرارية.يتم اعداد القوائم املالية وفقا مل هوم باإلضافة الى ذلك  اململكة العربية السعودية  

 

 -: التأكدحكام وتقديرات عدم اال  استخدام .3

 التقديرات اســــــــت دام فيها يتطلب والتي عليها للربح واملتعار  هادفة الغير للمنشــــــــآت املحاســــــــبية للمعايير وفقا املالية القوائم إعداد إن 

 إلى إضـــــــافة , املالية القوائم تاريخ املحتملة في والخصـــــــوم ا  ـــــــول  والخصـــــــوم وإيضـــــــاحات ا  ـــــــول  مبالغ ع ى ت  ر قد التي واالف راضـــــــات

 حول  اإلدارة لد  املتوفرة املعلومات أفضــــل  ع ى مبنية التقديرات ه ا أن من وبالرنم الســــنة تلك املســــجلة  الل واملصــــروفات اإليرادات

  . التقديرات ه ا عن ت تل  قد ال علية النتائج أن إال وا نشطة ا حداث

 

 الهامة:ملخص السياسات املحاسبية   .4

ربح  يتم عرض القوائم املالية املرفقة بالريال الســــعودا وتم عرض وإعداد القوائم املالية طبقا للمعايير املحاســــبية للمنشــــآت الغير هادفة لل 

في  املطبقة في اململكة العربية الســــــعودية باإلضــــــافة إلى متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشــــــآت الصــــــغيرة ومتوســــــطة الحجم املعتمد  

 اململكة العربية السعودية وفيما ي ي ملخص  هم السياسات املحاسبية املتبعة:

 

 _ :حكمهافي  وماالنقدية  . أ 

البنوس النقدية بالصناديق وا ر دة البنكية واالستثمارات ا  ر  عالية السيولة القابلة إلى التحويل إلى  يتضمن النقــــــــــــــد بالصندوق ولد   

 مبالغ نقدية معلومة والتي تستحق  الل  ال ة أ هر أو أقل من تاريخ  رائها.

 

 مدينون متنوعون وذمم مدينة أخرى    . ب

يتم    والتي ر  القيمة اإلســــــمية م صــــــوما منها أية مبالغ من املتوقع عدم تحصــــــيلها  تتضــــــمن ال مم املدينة، واملقدمات وا ر ــــــدة املدينة ا  

ــنة املالية عندما ي ون من نير املحتمل تحصــــــيل املبلغ بال امل كما يتم ت  ي  قيمة ال مم املدينة وا ر ــــــدة املدي  نة  تقديرها فى نهاية الســــ

  سائر  ا  ر  الى القيمة القابلة للتحصيل، ه ا ويتم أ بات ا ر 
 
 القيمة )إن وجد(.  في  االن  اض دة املدينة بالت ل ة ناقصا
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 ملخص السياسات املحاسبية الهامة " تتمة":

 

 العقارات واآلالت واملعدات،   . ت

 و  ـــــــــــــال  والصـــــــــــــيانة مصـــــــــــــر اإل   اتفو امل راكمة. تعتبر مصـــــــــــــر  تاإلهالكا   صـــــــــــــم ل ة بعد  ت ال ب واملعدات    واآلالت  ت هر املمتل ات
 
 يرادي إ  فا

 
أما ،  ا

 العملية املقدرة و  حياتهاع ى أســـــــاس    اهالس املمتل ات واآلالت واملعدات    وي ر   .رأســـــــمالية  اتفو التحســـــــينات فتعتبر مصـــــــر   اتفو مصـــــــر 
 
 فقا

 , وفيما ي ي ملخص با عمار االنتاجية ل ئات العقارات واآلالت واملعدات:  طريقة القسط الثاب ل 

 
 السنـــوات  

 سنوات  5 سيارات
 سنوات  10 مكتبي ا اث 

 سنوات7-6  عدد واداوات 
 سنوات 7-6 لوحات الدعاية واالعالن 

 

 دائنون متنوعون وذمم دائنة أخرى  . ث

ــتلمة والخدمات   االل  اماتتتضـــــمن ال مم الدائنة، ذمم املوردين واملســـــتحقات وا ر ـــــدة الدائنة ا  ر  والتي تمثل   ــلع املســـ ع ى الســـ

 للجمعية.قبل نهاية ال  رة املالية ولم تسدد حتت تاريخ املركز املالي    للجمعيةاملقدمة 

 

 االيرادات واملكاسب    .ج

تتمثـل االيرادات وامل ـاســــــــــــــب في التبرعـات واالعـانـات والصــــــــــــــدقـات والهبـات والتي تتلقـاهـا الجمعيـة من املتبرعين وكـ لـك ـكافـة االيرادت 

 -املتنوعة ويتم معالجة االيرادات كما ي ي : ا  ر  

  .االستحقاق في حال ان ت ون االعانات قابلة للقياس بدرجة معقول    ساسيتم ا بات االعانات طبقا   -

 النقدا.  لألساسواملنح نير القابلة للقياس بش ل دقيق طبقا    والزكاةيتم ا بات التبرعات والصدقات   -

قياســها بحيت تعكس    إم انيةاو منافع او مرافق ضــمن االيرادات عند    ت هي اتيتم ا بات التبرعات العينية والتي ت ون في  ــورة   -

 لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات واملنافع.  املقدرةالقيمة  

ــافي اال ــــول مبا ــــرة وال يتم اعتبارها ضــــمن ايرادات  - يتم ا بات التبرعات الرأســــمالية املتمثلة في ممتل ات ودالت ومعدات ع ى  ــ

 .الجمعية

 املصروفات والخسائر  . 

ع التي تم الحصـول عليها ويتم ا بات تلك املصـروفات طبقا ملبدأ  يتم ا بات املصـروفات التي تتحملها الجمعية بةسـعار حيازة املناف

 االستحقاق.
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 " تتمة " ملخص الهم السياسات املحاسبية الهامة

 

 مكافأة نهاية الخمة  . خ 

تقوم الجمعيــة بتطبيق  طــة منــافع محــددة مل ــافــةة نهــايــة الخــدمــة ملوظ يهــا بمــا يت ق مع متطلبــات قــانون العمــل في اململكــة العربيــة  

 .وتستند املدفوعات بموجب ه ا الخطة ع ى الرواتب والبدالت النهائية للموظ ين وسنوات  دمتهم امل راكمة    السعودية، 

 

 قائمة التدفقات النقدية .د

 د قائمة التدفقات النقدية بالطريقة نير املبا رة.تم إعدا
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 -: في حكمهالنقد وما   .5
 ديسمبر 31كما في  

 م2020  م2021 

 392,451  136,791 البنك االه ي السعودا 

 136,791  392,451 

 
 
 -مدينة اخري:  وذمممدينون متنوعون   .6

 
 ديسمبر 31كما في  

 م2020  م2021 

 -  691 ضريبة القيمة املضافة مش ريات 

 5,051  250 عهد م قت    –ذمم عاملين 

 132  - مصروفات مدفوعة مقدما

 5,183  941 االجمالي  
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 ,صافيالعقارات واآلالت واملعدات   .7

 

لوحات الدعاية    عدد وادوات    مكتبيأثاث   سيارات  
   واالعالن

 املجموع   

ـــة ــ ــ ــ ــ            التكلفـ

 93,320   -  11,200  49,920  32,200 الرصيد في أول املدة  

 15,666   3,725  3,001  8,940  - اضافات

 108,986   3,725  14,201  58,860  32,200 م2021 ديسمبر   31الرصيد في 

           مجمع اإلهالك  

 12,953   -  1,521  4,992  6,440 الرصيد في أول املدة  

 14,000   -  1,910  5,650  6,440 إهالك العام  

 26,953   -  3,431  10,642  12,880 م2021 ديسمبر   31الرصيد في 

           في    صافي القيمـة الدفتريـة

 82,033   3,725  10,770  48,218  19,320 م2021 ديسمبر   31الرصيد في 

 80,367   -  9,679  44,928  25,760 م2020 ديسمبر   31الرصيد في 

 
 

 
 
 
 
 



 جمعية متقاعدي مكة املكرمة  

 ( 1435)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 م2021ديسمبر   31للسنة املالية املنتهية في  يضاحات حول القوائم املاليةإ

 ( السعودا)جميع املبالغ الواردة بالريال  
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 دائنون متنوعون وارصدة دائنة اخرى  .8
 ديسمبر 31كما في  
 م2020  م2021 

 0   19,000 مصروفات مستحقة

  19,000   0 

 صافي االصول املقيدة .9
 ديسمبر 31كما في  
 م2020  م2021 

 327,000  183,525 املنحة الطارئة.  –الدعم الح ومي 

 327,000  183,525 اجمالي

 

 التبرعات النقدية املقيدة  .10
 

 ديسمبر 31كما في  
 م2020  م2021 

 -  2,700 ضيافة   – نقدية مقيدةتبرعات 

 -  2,700 اجمالي

 التبرعات العينية  .11
 

 ديسمبر 31كما في  
 م2020  م2021 

 -  11,190 ا اث مكتبي  –تبرعات عينية 

 -  11,190 اجمالي

 

 االنشطةمصروفات   .12
 ديسمبر 31كما في  
 م2020  م2021 

 -  91,409 قاعدين مستحقات املت 
   2,000 اجور تحميل وت  يل

   66 مصاري  الدعاية واالعالن 
 -  2,700 مصروفات ضيافة واستقبال 

 -  96,175 االجمالي  
 

 

 



 جمعية متقاعدي مكة املكرمة  

 ( 1435)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 م2021ديسمبر   31للسنة املالية املنتهية في  يضاحات حول القوائم املاليةإ

 ( السعودا)جميع املبالغ الواردة بالريال  
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 مصروفات عمومية وإدارية .13
 ديسمبر 31كما في  
 م2020  م2021 

 22,934   150,267  رواتب وأجور  
 -  95,690  مصروفات منافع و دمات 
 -  5,005  مصاري   يانة وا ال  

 -  2,841  مصاري  مستهل ات 
 -  2,000 رسوم وا  راكات 
 6,581  - مصاري   دمات 
 185  - مصروفات ا ر  

 29,700  255,802   االجمالي
 

 على صافي االصول تسويات   .14
 -سعودا من اال ول املقيدة الى اال ول نير املقيدة ع ى النحو االني : ريال 143,475مبلغ تم اعادة تبويب  .

 ريال من اال ول املقيدة الى اال ول نير املقيدة لتحقق قيد االست دام. 50,000تبويب مبلغ  -

مبلغ   - اال ول    93,475تبويب  من  مستحقات    املقيدة ريال  الى  الصر   في  االست دام  قيد  لتحقق  مقيدا  الغير  اال ول  الى 

 املتقاعدين من املنحة الطارئة.  

 

 االحداث الالحقة .15
لية لإل دار قد ي ون  لم تكن هناس احداث الحقة هامة بعد نهاية ف رة التقرير وحتت تاريخ اعتماد القوائم املا  االدارة، من وجهة ن ر  

 لها تة ير ع ى القوائم املالية.

  

 اعتماد القوائم املالية .16
 م. 2022 /04 /06 تاريخ في ادارة الجمعية اعتمدت ه ا القوائم املالية من قبل م لس 


