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المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

منشأة غير هادفة للربح

قائمة المركز المالي

2021 ديسمبر 31كما في 

باللاير السعودي

20212020إيضاح

األصول 

:األصول المتداولة 

   15,589,988     8,443,409    (4)نقد وما في حكمه

        197,046        123,445    (5)الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

   15,787,034     8,566,854أجمالي  األصول  المتداولة

:األصول  غيــر المتداولة 

        127,032        113,918    (6)بالصافي- ممتلكات ومعدات 

     1,500,000     1,500,000    (7)استثمارات طويلة األجل

   17,414,066   10,180,772اجمالي  األصول

االلتزامات وصافي األصول

:االلتزامات المتداولة

          67,830          88,473    (8)التزامات متداولة أخرى

          67,830          88,473اجمالي االلتزامات المتداولة

:االلتزامات الغير متداولة

                -          88,225    (9)التزامات منافع الموظفين

                -          88,225اجمالي االلتزامات الغير متداولة

          67,830        176,698اجمالي االلتزامات

صافي األصول

   15,513,941     8,171,779صافي األصول غير المقيدة

     1,832,295     1,832,295صافي األصول المقيدة

   17,346,236   10,004,074إجمالي صافي األصول

   17,414,066   10,180,772اجمالي االلتزامات وصافي األصول

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة (13)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٤



المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

منشأة غير هادفة للربح
قائمة االنشطة

2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 
باللاير السعودي

20212020مقيدةغير مقيدةإيضاحاإليرادات والمكاسب

     10,000,000                     -                     -                      -الدعم السنوي

       2,531,881       1,135,201                     -         1,135,201إيرادات المشاريع

          495,000          105,000                     -            105,000إيرادات استثمارات

    13,026,881      1,240,201                     -       1,240,201مجموع  اإليرادات والمكاسب وأعادة التصنيف

المصروفات والخسائر 

      (2,877,386)      (4,026,038)                     -       (4,026,038)         (10)مصاريف االنشطة 

      (5,509,037)      (4,488,439)                     -       (4,488,439)         (11)مصاريف إدارية وعمومية

         (174,223)          (67,886)                     -            (67,886)          (6)استهالكات ممتلكات ومعدات

               (623)                     -                     -                      -إطفاء الموجودات غير الملموسة 

      (8,561,269)      (8,582,363)                     -       (8,582,363)مجموع  المصروفات  والخسائر 

       4,465,612      (7,342,162)                     -       (7,342,162)التغير في صافي األصول  من االنشطة المستمرة 

البنود االستثنائية

      (1,627,710)                     -                     -                      -خسائر رأسمالية

      (1,627,710)                     -                     -       (7,342,162)التغير في صافي األصول  من البنود االستثنائية

       2,837,902      (7,342,162)       (7,342,162)التغير في صافي األصول للعام

     14,508,334     17,346,236       1,832,295       15,513,941صافي األصول في بداية العام

    17,346,236    10,004,074      1,832,295       8,171,779صافي األصول في نهاية  العام

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة (13)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٥



المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

منشأة غير هادفة للربح

قائمة التدفقات النقدية

2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

باللاير السعودي

20212020

:التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية 

(7,342,162)       2,837,902        

تعديالت لتسوية صافي األصول  

:مع النقد الصافي من األنشطة التشغيلية 

           174,223             67,886استهالك الممتلكات والمعدات

                  623                  -اطفاء الموجودات غير ملموسة

          (495,000)          (105,000)من إيرادات استثمارات (مكاسب)

        1,627,710                  -خسائر من بيع الممتلكات والمعدات

:التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية 

             90,133             73,601دفعات مقدمة واألصول المتداولة األخرى

             27,830             20,643التزامات متداولة أخرى

                  -             88,225التزامات منافع الموظفين

المتاحة من   (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

األنشطة التشغيلية

(7,196,807)      4,263,421       

:التدفقات النقدية مـن األنشطة اإلستثمارية 

                  -           (54,772)إضافات على الممتلكات واالالت والمعدات

        3,495,000           105,000محصالت من بيع استثمارات

       (1,500,000)                  -إضافات على االستثمارات

       1,995,000            50,228صافي التدفقات النقدية المتاحة من األنشطة اإلستثمارية

       6,258,421      (7,146,579)صافي التغير فى النقد وما في حكمه خالل العام

        9,331,567      15,589,988النقـد وما في حكمه بدايـة العام

     15,589,988       8,443,409النقد وما في حكمه نهاية العام

-                -                
جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة (13)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٦



منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

 التكوين والنشاط 1

-

-

-

-

-

-

-

:في سبيل تحقيق المركز ألهدافه، تتحدد مهامه في التالي

-

-

-

-

-

-

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

دعم البحث العلمي في خدمة تحسين الجودة والتميز في أنظمة التعليم

تطوير اإلمكانات والمبادرات التدريبية إلعادة توجيه البرامج التربوية القائمة لخدمة الجودة 

إيجاد وتقوية شبكة من العالقات بين المؤسسات واالفراد ذوي العالقة لتبادل المعارف، .والتميز

.والمعلومات الفنية والسياسات، والممارسات الجيدة في مجال الجودة التعليمية والتميز

تنظيم عمليات نقل المعرفة من خالل الندوات وورش العمل المحلية واإلقليمية والدولية، 

.والمشاركة في أنشطة زيادة الوعي بأهمية الجودة التعليمية المستهدفة لمختلف المستفيدين

.تقديم خدمات استشارية فنية في مجال التميز والجودة التعليمية

.إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعالمية ذات عالقة بطبيعة المركز وأنشطته

:مهام المركز

تبدأ السنة المالية للمركز بما يتفق مع السنة المالية لحكومة المملكة، وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة 

.المالية المشار إليها

باللاير السعودي

.المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام: اسم المركز

وذلك وفقا  (اليونيسكو) تأسس المركز تحت رعاية منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

م بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة 2014/10/21التفاقية التأسيس المبرمة بتاريخ 

 وتاريخ 37910اليونيسكو، بناءأ على موافقة المقام السامي على مشروع المركز بموجب خطاب رقم 

.هـ1435/9/17

المملكة العربية السعودية، وللمركز أن ينشئ فروعا - يكون مقر المركزبمدينة الجبيل  :  مقر المركز

.أو أجهزة تابعه أو يتبنى نشاطات له داخل المملكة أو خارجها وذلك بقرار من مجلس اإلدارة

تتحدد هوية المركز كونه مقدما للخدمات وواضعا للمعايير، ومركزا بحثيا في مجال : أهداف المركز

:الجودة والتميز في التعليم وفي سبيل تحقيق ذلك يسعى المركز إلى

للمركز شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باألهلية القانونية الالزمة للممارسة وظائفه بموجب القوانين 

.السارية بالمملكة

.نشرالوعي في قضايا الجودة والتميز في التعليم

.دعم الممارسات الجيدة في تحسين وتطبيق الجودة في التعليم

ً .المقارنة المرجعية للممارسات القائمة حاليا في مجال الجودة مع تلك المطبقة عالميا

.تطوير و تطبيق أفضل الممارسات و األفكار العلمية في مجال التعليم والتعلم

.البحث عن حلول و أفكار إبداعية في إطار التنمية االستراتيجية للعملية التعليمية

أن يكون المركز بيت خبرة منخصص في مجال الجودة و التميز في التعليم للدول العربية و 

.المطور للموارد البشرية في هذا المجال
تطوير برامج بحثية في التطبيقات العالمية للجودة التعليمية تنفذ من خالل شراكات مع 

.بهدف تطوير المراحل التعليمية و برامج تدريبية عالمية المستوى. مؤسسات متميزة

٧



منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

باللاير السعودي

العرف المحاسبي وأسس إعداد وعرض القوائم المالية2

 أسس اإلعداد  

 العرف المحاسبي   

 العرف المحاسبي   

السياسات المحاسبية الهامه المتبعة3

إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

 النقد وما في حكمه   

ممتلكات ومعدات بالصافي

1-2

أعدت القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح ولمتطلبات االثبات والقياس 

واالفصاح الواردة في المعيارالدولي للتقرير المالي للمنشات الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة 

العربية السعودية والمعايير فيما لم تعالجة المعايير المحاسبية الغير هادفة للربح الصادرة عن الهيئة  

.واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

2-2

تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية في إثبات اصولها والتزاماتها  وفقاً لمبدأ االستحقاق فيما 

.عدا اإليرادات النقدية وفقاً لألساس النقدي في حين أن العيني منها يتم قياسها بالقيمة العادلة 

1-3

العملة الوظيفية وعملة العرض للمركز

.تم عرض القوائم المالية للمركزباللاير السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض

3-2

يتم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقًصا االستهالك المتراكم وأي خسائر هبوط 

تتضمن التكلفة التاريخية جميع النفقات التي يمكن ارتباطها بشكل مباشر إلى تهيئة األصل إلى . متراكمة

.الموقع وفي الحالة الالزمة ليكون قادراً على العمل بالطريقة التي تنويها اإلدارة

3-3

يتطلب إعداد القوائم المالية ، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، إستخدام التقديرات واألحكام 

التي تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات التي يتم عرضها ، واإلفصاح عن األصول  وااللتزامات 

المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ، ومبالغ اإليرادات والمصاريف التي تم عرضها خالل عام اصدار 

.القوائم المالية

2-3

يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والمرابحات قصيرة األجل 

واالستثمارات قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ محددة من النقد والتي تكون تواريخ استحقاقها 

.االصلية لمدة ثالثة أشهرأو أقل

٨



منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

باللاير السعودي

%20

%20

%20

%20

األستثمارات

التزامات متداولة أخرى

منافع نهاية الخدمة-  منافع الموظفين 

أجهزة كهربائية

السيارات

يتم رسملة تكلفة االستبدال بإضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل إذا كان استبدال الجزء يتوقع معه منافع 

.مستقبلية إضافية على أن يتم شطب القيمة الدفترية لذلك الجزء من األصل الذي تم استبداله

يتم تحميل جميع مصارف اإلصالح والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تم 

.تحملها

يتم تحميل االستهالك على الموجودات األخرى وذلك . اليتم استهالك األراضي واألعمال تحت التشييد

دى األعمار االنتاجية علی موتوزيعها لمتبقية اناقصاً قيمتها تلك الموجودات تکلفة من خالل تحديد 

:تتراوح األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي. القسط الثابت يقة المقدرة ، باستخدام طر

األثاث والمفروشات

حاسب آلي

الشركات الزميلة عبارة عن منشآت تمارس عليها الشركة نفوذاً هاماً من خالل القدرة على المشاركة في 

قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ويحدث ذلك عادة عندما تمتلك الشركة ما 

.من حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها% 50إلى % 20نسبته ما بين 

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح من . تتم المحاسبة عنها بالتكلفة ناقًصا أي خسائر هبوط متراكمة

االستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة الدخل الشامل وتدرج في اإليرادات األخرى عندما يتم إثبات 

.حق الشركة في استالم المدفوعات

5-3

يتم اتبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت 

.المطالبة بها من قبل المورد أم ال

4-3

6-3

يقوم المركز باستخدام خطة منافع محددة غير ممولة لجميع الموظفين وفقًا لمتطلبات قانون العمل 

المخصص الظاهر في القوائم المالية محسوب على أساس التقييمات االكتوارية التي تُنفذ . السعودي

لم تكن الشركة قادرة ، دون تكلفة او . سنويا لمقابلة متطلبات المعيار الدولى للمنشآت الصغيرة ومتوسطة

جهد غير مبرر على تطبيق طريقة وحدة االئتمان المخططة لقياس التزاماتها بموجب خطط المنفعة 

تم . من ذلك المعيار - 13المحددة، عليه فقد قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة المذكورة في القسم 

.2021 ديسمبر 31تنفيذ أحدث تقييم في 

٩



منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

باللاير السعودي

صافي االصول المقيدة

صافي االصول غير المقيدة

تحقق اإليراد مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى      

-

-

-

المصاريف

األرباح أو الخسائر اإلكتوارية الناشئة عن تعديالت الخبرات والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية يتم 

يتم االعتراف بتكاليف الخدمة . تحميلها أو قيدها على الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تنشأ فيها

.السابقة على الفور بقائمة الدخل

7-3

تتمثل صافي األصول المقيدة في المبلغ المتبقي من الدعم التأسيسي الذي تم صرفه للمركز

8-3

يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن - 2

اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك 

.الخدمات أو المنافع أو التجهيزات

10-3

يتم إثبات الدعم والتبرعات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقا ألساس - 1

:االستحقاق وذلك عند توافر الشروط التالية

أن يتمتع المركز بسلطة إدارة اإليراد والتبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف 

.بما يسمح لها تحديد كيفية االستخدام في المستقبل

.أن يتوقع المركز الحصول على اإليرادات أو التبرع بدرجة معقولة من الثقة

.أن يكون التبرع قاباًل للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية

وفيما عدا ذلك يتم إثبات الدعم والتبرعات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى 

.المتنوعة طبقا لألساس النقدي

يتم قيد التبرعات العينة بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم االستالم فيها وعند تعذر - 3

.الوصول الى القيمة القابلة للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل االعتراف بتلك التبرعات الى حين بيعها

9-3

تتمثل صافي األصول غيرالمقيدة في المبلغ المتاح للمركز للصرف منه على انشطتها 

.التشغيلية 

.يمثل المبلغ الظاهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الحالية إللتزامات المنافع بموجب خطط محددة

 تشتمل المصاريف التشغيلية لالنشطة علي التكاليف المباشرة وغير المباشرة ويتم تسجيل أما مصاريف 

.المركز واإلدارة فتظهر ضمن المصروفات اإلدارية والعمومية 
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منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

باللاير السعودي

 العمالت األجنبية    

النقد وما في حكمه4

20212020
     15,589,988       8,443,409أرصدة لدى البنوك

8,443,409      15,589,988    

5

20212020

          196,514          123,445مصاريف مدفوعة مقدما 

                 532                 -عهد 

123,445         197,046         

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى 

 ديسمبر31النقد وما في حكمه في  

11-3

يتم تحويل وإثبات المعامالت بعمالت أجنبية خالل السنة حسب السعر السائد لهذه العمالت باللاير 

السعودي بتاريخ حدوث المعاملة ، ويتم تقويم الموجودات والمطلوبات بعمالت أجنبية في نهاية السنة 

المالية باألسعار السائدة لهذه العمالت باللاير السعودي بذلك التاريخ ، ويتم معالجة الفروقات الناتجة عن 

.ذلك ضمن بنود قائمة الدخل 

 31الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى في 

ديسمبر
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المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

6

اإلجمالياإلجمالي

20212020

      309,430       200,569          264,609        488,474       1,263,082      3,541,400

                  -          54,772                     -                    -             54,772                    - 

                  -                   -                      -                    -                      -     (2,278,318)

      309,430       255,341          264,609        488,474       1,317,854      1,263,082

      309,430       152,247          221,453        452,920       1,136,050      1,612,435

                  -          23,718            24,193          19,975            67,886         174,223

                  -                   -                      -                    -                      -        (650,608)

309,430     175,965       245,646                 472,895       1,203,936      1,136,050

                  -          79,376            18,963          15,579          113,918

                  -          48,322            43,156          35,554         127,032

باللاير السعودي

بالصافي- ممتلكات ومعدات 

مجمع االستهالك  في نهاية السنة 

حاسب آلي

التكلفة في بداية السنة 

اثاث أجهزة كهربائية

ومفروشات

إستبعادات

االضافات

سيارات

التكلفة في نهاية السنة

استهالك  السنة

مجمع االستهالك  في بداية السنة 

إستبعادات

صافي القيمة الدفترية

312021
312020
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المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

استثمارات طويلة االجل 7

20212020
1,500,000     1,500,000     

1,500,000    1,500,000    

20212020
1,500,000     1,500,000     

1,500,000    1,500,000    

: و كانت الحركة على االستثمارات على النحو التالي

20212020
1,500,000     -               

-               1,500,000     

1,500,000    1,500,000    

  

التزامات متداولة أخرى 8

20212020
         44,830         53,973مصروفات تشغيلية مستحقة

         23,000         34,500أخرى

         67,830         88,473 ديسمبر31إلتزمات متدولة أخرى في 

باللاير السعودي

رصيد بداية العام

اضافات خالل  العام

 ديسمبر31استثمارات في 

:استثمارات مثبتة بـ

التكلفة 

 ديسمبر31االجمالي في 

مركز المبدعون للدراسات واالستشارات 

والتدريب

 ديسمبر31استثمارات في 

:تتكون االستثمارات على النحو التالي

م مع مركز المبدعون 2020/11/17تتمثل االستثمارات في عقد مشاركة لمدة  ثالث سنوات بتاريخ 

للدراسات واالستشارات والتدريب التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بهدف استثمار السيولة الفائضة 

.وتحقيق عائد للمركز
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المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

باللاير السعودي

التزامات منافع الموظفين 9

20212020
مخصص مكون خالل العام 

               -         88,225تكلفة الخدمة الحالية-

88,225         -               

:كانت االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة على النحو التالي

3.35%

%7الزيادة السنوية المتوقعة لألجور 

 سنة60

10%

مصاريف األنشطة 10

20212020
2,675,712     2,369,914     

1,195,933     140,297        

-               57,600         

8,600           37,116         

145,793        272,459        

    2,877,386    4,026,038المجموع

00

رحالت عمل- سفر وإقامة 

مصاريف المشاريع

اتعاب استشارية

دعاية واعالن

خدمات الكترونية

معدل دوران العمالة 

رصيد أخر العام

معدل الفائدة

سن التقاعد
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المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم العام

منشأة غير هادفة للربح

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة  المنتهية  في 

باللاير السعودي

المصاريف اإلدارية والعمومية11

20212020
     4,594,182     3,313,624إدارية- رواتب وأجور وبدالت 

               -         63,041رسوم حكومية 

           6,734               -صيانة واصالح 

           8,751         14,103هاتف وكهرباء وماء

               -           3,820تأمين 

        624,711        392,849تأمين طبي وعالج 

               -         68,143حوافز ومكافات

         76,000         67,966أتعاب مهنية واستشارات 

           2,126           3,200قرطاسية ومطبوعات 

         35,117         34,566ضيافة ونظافة

        132,084        253,464التأمينات اإلجتماعية

               -         88,225مصاريف مكافأة نهاية الخدمة 

         29,332        185,438أخرى 

    5,509,037    4,488,439المجموع

 اعتماد القوائم المالية12

عام13

−

−

.م 2022/02/15تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل إدارة المركز في 

.تم تقريب األرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب لاير سعودي صحيح 

.تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتفق مع تصنيف العام الحالي
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