
(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 

جمعية شارك األبحاث الصحية

                    القوائم المالية الغير مدققـة

م2021 ديسمبر 31                    للفترة المنتهية في 
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جمعية شارك األبحاث الصحية 

(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

قائمة المركز المالي 

(المبالغ بالرياالت السعودية)م   2021 ديسمبر 31كما في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31إيضاح

الموجــودات

الموجــودات المتداولة

1,264,593199,018(4)النقد لدى البنك

117,07372,484(5)أرصده مدينة اخرى

1,381,666271,502مجموع المــوجودات المتداولة

الموجــودات غير المتداولة

286,24265,052(6)ممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي

959,0000(7)أصول غير ملموسة بالصافي

1,245,24265,052مجموع الموجــودات غير المتداولة

2,626,907336,554إجـمالي الموجــودات

المطلوبــات وصافي األصول

المطلوبــات المتداولة

5,53715,164(8)أرصدة دائنة أخرى

5,53715,164مجموع المطلوبــات المتداولة

المطلوبــات غير المتداولة

19,4689,534(9)مخصص منافع الموظفين

19,4689,534مجموع المطلوبــات غير المتداولة

25,00524,698مجموع المطلوبــات

صافي األصول

1,979,902311,856صافي األصول غير المقيدة

622,000صافي األصول  المقيدة

2,601,902311,856اجمالي صافي األصول

2,626,908336,554إجمالي المطلوبــات وصافي األصــول
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جمعية شارك األبحاث الصحية 

(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

قائمة األنشطة 

(المبالغ بالرياالت السعودية)م        2021 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في 

إجماليإجمالي

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

 التبرعات و اإليرادات

322,00035,306 -322,000 -تبرعات وهبات نقدية مقيدة

-281,415 - -281,415 التبرعات النقدية غير مقيدة

300,000418,508 -300,000 -(10)دعم الوزارة

35,427 - - - -تبرعات وهبات عينية

2,450,3701,211,070 - -2,450,370خدمات تطوعية- تبرعات

 -589,260 - -589,260إيرادات دورات

917,2329,600 - -917,232النشطة أبحاث صحية

-14,300 - -14,300االشتراكات

 -890,000 - -890,000إيرادات تخفيض التزام

صافي األصول المحررة من القيود

إعادة التصنيف لتحقق قيد االستخدام

5,142,577622,00005,764,5771,709,911إجمالي اإليرادات والمكاسب واعاده التصنيف

اجمالي التبرعات وااليرادات

(197,135)(306,694) - -(306,694)(11)مصروفات  أنشطة

(411,111)(700,378) - -(700,378)(12)مصاريف العمومية واإلدارية

(1,211,070)(2,450,370) - -(2,450,370)(13)مصروفات خدمات تطوعية

(4,810)(17,090) - -(17,090)استهالك ممتلكات واالت ومعدات

(3,474,532)(3,474,532)(1,824,126)

1,668,045622,0002,290,045التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة

البنــــــــود االستثنائية

0087,000إيرادات أخرى

(27,215)1,668,045622,0002,290,045التغير في صافي األصول

311,85700311,857339,072صافي األصول بداية السنة

1,979,902622,00002,601,902311,857صافي األصول نهاية السنة

إجمالي المصروفات والمساعدات

اوقاف مقيدةغير مقيدةإيضاح

 1



جمعية شارك األبحاث الصحية 

(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

قائمة التدفقات النقدية

(المبالغ بالرياالت السعودية)م        2021 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(27,215)2,290,045التغـير في صافي األصول

التعديالت لتسوية الغير في صافي األصول

17,0904810استهالك ممتلكات واالت ومعدات

9,9349534المكون من مخصص منافع الموظفين

(12,871)2,317,069التغير في صافي األصول المعدل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتداولة

(49,984)(44,589)أرصدة مدينة أخرى

15,164(9,627)أرصدة دائنة أخرى

(47,691)2,262,854صافي النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

55,705(238,279)إضافة ممتلكات واالت ومعدات

(959,000)إضافة األصول الغير ملموسة

55,705(1,197,279)األنشطة االستثمارية (المستخدمة في  )صافي النقدية 

(103,396)1,065,574صافي التغير في رصيد النقدية

199,018302,414رصيدة النقدية في بداية الفـترة

1,264,592199,018رصيد النقدية في نهاية الفترة
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(المبالغ بالرياالت السعودية)م        2021 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31النقد ولدى البوك (4)

1,264,593199,018بنك البالد

1,264,593199,018

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31ارصدة مدينة أخرى (5)

62,29259,584التامين الطبي المقدم

13,24512,900ضريبة القيمة المضافة

41,5360ذمم العاملين

117,07372,484

جمعية شارك األبحاث الصحية 

(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

إيضاحات حول القوائم المالية 

 1



#REF!

ت والمعدات (6) الممتلكات واالالا
أجهزة اتصال 

واالمن
اثاث ومفروشات

أجهزة وبرامج 

كمبيوتر
أجهزة التبريد والتدفئة

لوحات دعاية 

وإعالن
اإلجمالي

التكلفة

11,4262,97723,74524,7317,50070,379الرصيد في بداية السنة

08,27900230,000238,279اإلضافات خالل السنة

11,42611,25623,74524,731237,500308,658الرصيد في نهاية السنة

مجمع االستهالك

2,67401,1585,327 800695الرصيد في بداية السنة

5,6581,4233,5624,9461,50017,090إهالك السنة

6,4582,1186,2364,9462,65822,417الرصيد في نهاية السنة

 صافي القيمة الدفترية

4,9689,13817,50919,785234,842286,242م2021 ديسمبر 30الرصيد 

10,6262,28221,07124,7316,34265,052م2020 ديسمبر 31الرصيد 

األصول الغير ملموسة بالصافي  (7)
رخصة البرامج 

واألنظمة
اإلجمالي

التكلفة

959,000959,000اإلضافات خالل السنة

959,000959,000الرصيد في نهاية السنة

مجمع االستهالك

00الرصيد في بداية السنة

00إهالك السنة

00الرصيد في نهاية السنة

 صافي القيمة الدفترية

959,000959,000م2021 ديسمبر 30الرصيد 

جمعية شارك األبحاث الصحية 

(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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(المبالغ بالرياالت السعودية)م        2021 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31األرصدة الدائنة األخرى (8)

5,5379,899هيئة التامينات االجتماعية

5,265 -ذمم موظفين دائنة

5,53715,164

2021 ديسمبر 31مخصص نهاية الخدمة (9)

9,534المكون اول العام 

9,934المكون خالل العام 

19,468

2021 ديسمبر 31اعانة الوزارة (10)

300000دعم برامج وانشطة 

300,000

جمعية شارك األبحاث الصحية 

(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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(المبالغ بالرياالت السعودية)م        2021 ديسمبر 31عن الفترة المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31مصروفات وانشطة (11)

231,85372,800مصروفات أبحاث

28,0218,695مستهلكات أخرى

21,87113,960مرتبات ومافي حكمها

 -15,421مصروف البحث والمؤازرة

6,24148,935صيانة اصالح

 -3,287مزايا وحوافز

10,800 -مصروفات التدريب والتاهيل

13,087 -مصروفات الدعاية واالعالن

8,619 -مصروفات الضيافة

10,750 -رسوم استشارات

5,092 -الهاتف والفاكس والنترنت

3,225 -الكهرباء

1,172 -مصروفات متنوعة

306,694197,135المجموع

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31مصروفات عمومية وإدارية (12)

346,022291,484المرتبات ومافي حكمها

72,04254,916ايجارات

56,22810,000مكافات وحوافز

44,39133,573التامينات اجتماعية

31,075البدالت

30,350استشارات

 -25,805التامين الطبي

25,723الهاتف والفاكس واالنترنت

14,8302,076مصاريف متنوعة

11,165مصاريف التدريب والتاهيل

9,9359,534مكافأة نهاية الخدمة

6,492مصاريف عموالت بنكية

13,427غرامات تأخير الزكاة

4,186كهرباء

 -3,198االجازات

2,4705,325ضيافة ونظافة

2,304مصاريف التراخيص

3612,870مستلزمات مكتبية

2501,333مستلزمات أنظمة معلومات

 -125صيانة واصالح

 - -مصروفات التأسيس

700,378411,111المجموع
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(1283)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 
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