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ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٣١ /١٢/ ٣١٢٠١٨ /١٢/ ٢٠١٩ايضاحاألصـ

ــــول املتـــداولــة ــ ــ ــ األصـ

٨٬٧٧٦٬٩٧١٨٬٣١٢٬٨٢٢(٣)النقد لدى البنوك

زون ٢١٣٬٠٠٠                                         -(٤)ا

ن ٢٣٬٥٠٠٤٨٬٥٠٠سلف العامل

٢٣٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠ايرادات مستحقة

 ٠-                                         

٩٬٠٣٠٬٤٧١٨٬٦٥٤٬٣٢٢إجما األصول املتداولة 

أصول االوقاف

٧٬١٨٥٬٤٤٣٧٬١٨٢٬٩٤٣(٥)مشروعات تحت التنفيذ

٧٬١٨٥٬٤٤٣٧٬١٨٢٬٩٤٣مجموع اصول االوقاف

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

٦٬٤١٥٬٣١٢١٬٨٦٩٬٧٢٩(٦)صا العقارات واالالت واملعدات 

ه ثمار ٥٩٤٬٦٨٩٧١٢٬٧٧٩(٧)صا االصول االس

٧٬٠١٠٬٠٠١٢٬٥٨٢٬٥٠٨إجما األصول غ املتداولة

ثمارات االس

لة االجل ثمارات طو ٦٬٥٠٠٬٠٠٠٦٬٥٠٠٬٠٠٠(٨)اس

ثمارات ٦٬٥٠٠٬٠٠٠٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع االس

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ٢٩٬٧٢٥٬٩١٥٢٤٬٩١٩٬٧٧٣إجمـــ

امات وصا األصـــول  اإلل

امات متداولة ال

ن  ٥٣٩٬٧٢٧٥٣٩٬٧٢٧ضمان التأم

٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠ايرادات مقبوضة مقدما

ــات املتداولة  ــ ــزامـ ــا اإللتــ ــ ــ ١٬٠٣٩٬٧٢٧١٬٠٣٩٬٧٢٧إجمـــ

امات غ املتداولة االل

دمة اية ا افأة  ٣١٣٬٠٠٣٢٨٠٬٩١٠مخصص م

امات غ املتداولة ٣١٣٬٠٠٣٢٨٠٬٩١٠مجموع االل

امات ١٬٣٥٢٬٧٣٠١٬٣٢٠٬٦٣٧مجموع االل

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

١٩٬٧٨٢٬٩٧٨١٤٬٨٥١٬١٩٨صا األصول غ املقيدة

٧٬٣٨٢٬٩٠٨٧٬٥٥٣٬٢٩٦(٩)صــافــي األصــول املـقيـدة

١٬٢٠٧٬٢٩٩١٬١٩٤٬٦٤٢صــافــي أصــول األوقــاف

ـــول  ــا األصــ ــ ٢٨٬٣٧٣٬١٨٥٢٣٬٥٩٩٬١٣٦إجمــا صـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ــات وصـ ــ ـــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ٢٩٬٧٢٥٬٩١٥٢٤٬٩١٩٬٧٧٣إجمـ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٨ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ية بمحافظة محايل عس جمعية ال ا

ة والتنمية  اإلجتماعية برقم ( ١٨٤  ) شر ــــجلة بوزارة املوارد ال مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م 

ال السعودى املبالغ بالر

ص-١-



ــــدةغيـــر مقيــــدةايضاح ــ ــ ـــ ــــافمــقيـ ــ ـــ ــ ــ ــاأوقـ ــ ــ ـــ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨ إجمـ

عات اإليرادات والت

عات النقدية العامة ٢١٣٬٣٤٠ ٥٢٥٬٢٩٦                                -                               -٥٢٥٬٢٩٦ الت

عات النقدية املقيدة ١٬٣٠٩٬٤٦٢ ٨٦٧٬٦٤٢                                -٨٦٧٬٦٤٢                               -(١٠)الت

عات النقدية أوقاف ١٣٦٬٦٧٨ ١٥٬١٥٧ ١٥٬١٥٧                                -                              -الت

ات اعضاء ا ٤٬٠٠٠ ٥٬٨٠٠                                -                               -٥٬٨٠٠ اش

ية - أصول ثابتة-ارا عات عي ٤٬٩٣٠٬٠٠٠ ٤٬٩٣٠٬٠٠٠ ت

يـة ــــرعات العي ـــــ ١٬٢٤٨٬٥٢٥ ١٬٣٩١٬٥٠٢                                -                               -١٬٣٩١٬٥٠٢ التبـ

اة ـــــــرعات الز ـــــ ١٬٤٣٦٬١٢٣ ١٬٤٤١٬٦٤٣                                -١٬٤٤١٬٦٤٣ تبــ

شطة ١٬٣١٥٬٠٠٧ ١٬٤٠٣٬٠٧٢                                -                               -١٬٤٠٣٬٠٧٢ (١١)ايرادات اال

١٬١٢٤٬٧٥٠ ٤١٤٬٣٩٥                                -                               -٤١٤٬٣٩٥ (١٢)اعانة الوزارة

ررة من القيود  صا األصول ا

ـــدام ـــــ ـــــ ـــــد اإلستخــ ـــــ ـــــ يـــف لتحقــــق قيـــ ــادة التص ـــــ                                -                               -(٢٬٥٠٠)(٢٬٩٣٥٬٧٨٣)٢٬٩٣٨٬٢٨٣ إعـــــ

ـــــــف ــ يــ ـــادة التص ــ ـــ ــ عــ عات و ٦٬٧٨٧٬٨٨٥ ١٠٬٩٩٤٬٥٠٧ ١٢٬٦٥٧ (٦٢٦٬٤٩٨)١١٬٦٠٨٬٣٤٨ إجما اإليرادات والت

املصروفات واملساعدات

ــاعدات النقدية ــــ ٧٢٦٬٣٧٠ ١٬٢٥٥٬٩٨٤                                -                               -١٬٢٥٥٬٩٨٤ (١٣)املســـــ

ــاة ــاعدات الزكــ ـــــ ٢٬٢٢٩٬٨٧٠ ١٬٤٢٠٬٩٢٢                                -                               -١٬٤٢٠٬٩٢٢ (١٤)مســ

ية ــاعدات العي ـــــ ١٬٣٨٠٬٣٥٧ ١٬٦٠٤٬٥٠٢                                -                               -١٬٦٠٤٬٥٠٢ املســــ

شطه ٥٩٩٬٠٣٩ ٦٩٩٬٦٥٦                                -                               -٦٩٩٬٦٥٦ (١٥)مصروفات اال

ة ٥٧٨٬٨٠٠ ٧٢٥٬٦٦٢                                -                               -٧٢٥٬٦٦٢ (١٦)املصروفات العمومية واإلدار

ــــــالك األصـول الثابتة ـــــ ـــ ١٥٦٬٣٤٨ ١١٩٬٦٤٢                                -                               -١١٩٬٦٤٢ (٦)إ

ه ثمار الك اصول اس ١٣٧٬١٥٨ ١١٨٬٠٩٠                                -                               -١١٨٬٠٩٠ (٧)ا

٥٬٨٠٧٬٩٤٢ ٥٬٩٤٤٬٤٥٨                                -                               -٥٬٩٤٤٬٤٥٨ إجما املصـــروفات واملساعدات

ــــــرة ـــــ ـــة املستمــ شطـ ٩٧٩٬٩٤٣ ٥٬٠٥٠٬٠٤٩ ١٢٬٦٥٧ (٦٢٦٬٤٩٨)٥٬٦٦٣٬٨٩٠ التغ  صا االصول من اال

ــائيــة ـــ ــ نـ ـــود األست ـــ البنــ

ـــر  صا االصول  ٩٧٩٬٩٤٣ ٥٬٠٥٠٬٠٤٩ ١٢٬٦٥٧ (٦٢٦٬٤٩٨)٥٬٦٦٣٬٨٩٠ التغيـــــ

ن بنود صا األصول  ل ب                                -                               -                               -٤٥٦٬١١٠ (٤٥٦٬١١٠)التحو

٢٢٬٦١٩٬١٩٣ ٢٣٬٣٢٣٬١٣٦ ١٬١٩٤٬٦٤٢ ٧٬٥٥٣٬٢٩٦ ١٤٬٥٧٥٬١٩٨ صا األصول  بداية السنة

اية السنة ٢٣٬٥٩٩٬١٣٦ ٢٨٬٣٧٣٬١٨٥ ١٬٢٠٧٬٢٩٩ ٧٬٣٨٢٬٩٠٨ ١٩٬٧٨٢٬٩٧٨ صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٨ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

ية بمحافظة محايل عس جمعية ال ا

ة والتنمية  اإلجتماعية برقم ( ١٨٤  ) شر ــــجلة بوزارة املوارد ال مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م   شطة للسنة املن قــائمة األ

-٢-



شغيلية  شطة ال ٣١ /١٢/ ٣١٢٠١٨ /١٢/ ٢٠١٩التدفقات النقدية من األ

 ٩٧٩٬٩٤٣ ٥٬٠٥٠٬٠٤٩التغـــ  صا االصول 

الك االصول الثابته  ١٥٦٬٣٤٨ ١١٩٬٦٤٢ا

ه ثمار الك االصول االس  ١٣٧٬١٥٨ ١١٨٬٠٩٠ا

دمة اية ا افأة  ون من مخصص م  ٣٠٬٩١٠ ٣٢٬٠٩٣امل

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ  ١٬٣٠٤٬٣٥٩ ٥٬٣١٩٬٨٧٤التغيــ

ات املتداولة ات  املوجودات واملطلو التغ

زون  ١٣١٬٨٣٢ ٢١٣٬٠٠٠ا

 ٥٠٠٬٠٠٠                                         -ايرادات مقبوضة مقدما

ن (٤٢٬٨٠٠) ٢٥٬٠٠٠سلف عامل

(١٩٦٬٣٧٨)                                         -مصروفات مستحقة

(٢٥٬٠٠٠)(١٥٠٬٠٠٠)ايرادات مستحقة

شغيلية شطة ال  ١٬٦٧٢٬٠١٣ ٥٬٤٠٧٬٨٧٤صا التدفقات النقدية من األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ــراء  عقارات واآلت ومعدات ـــــ ـــــ (٤٣٠)(٤٬٩٤١٬٢٢٥)شـ

ه ثمار ـــــــراء أصول اس ـــــ (٤٬٤٥٠)                                         -شــ

                                         -(٢٬٥٠٠)أضافات مشروعات تحت التنفـيـذ

ة ثمار شطة االس (٤٬٨٨٠)(٤٬٩٤٣٬٧٢٥)صا التدفقات النقدية من األ

 ١٬٦٦٧٬١٣٣ ٤٦٤٬١٤٩صا التغ  رصيد النقدية

 ٦٬٦٤٥٬٦٨٩ ٨٬٣١٢٬٨٢٢رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة  ٨٬٣١٢٬٨٢٢ ٨٬٧٧٦٬٩٧١رصيدة النقدية  

ة والتنمية  اإلجتماعية برقم ( ١٨٤  ) شر ــــجلة بوزارة املوارد ال مسـ

ية بمحافظة محايل عس جمعية ال ا

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٨ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

ية  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ م قائمة التدفقات النقدية للسنة املن

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ص-٣-



 جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل عسير

      (184برقم ) االجتماعية والتنمية املوارد البشرية مســـــجلة بوزارة 

      اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 

4 
 

     (  معلومات عن الجمعية :1)

       جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل عسير:   الرئيس ياملركز (  1/1)

  هـ . 1422/  08/  27( بتاريخ   184برقم )   االجتماعية املوارد البشرية والتنمية مسجلة بوزارة رقم التسجيل  : ( 1/2) 

  

 -( أهداف الجمعية :1/3)

  لنقدية والعينية إلى األسر واألفراد املحتاجين .تقديم املساعدات ا -

 الكوارث . منكوبيمساعدة  فياإلشتراك مع الهيئات الحكومية واألهلية  -

 .يقرها مجلس اإلدارة التياألغراض اإلجتماعية والخيرية  -

 بالنظام 
ً
 تفصيليا

ً
     للجمعية . األساس ي* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحا

م 2019 املاليمن العام   ديسمبرم وتنتهى بنهاية شهر  2019 املاليتبدأ السنة املالية فى األول من شهر يناير من العام  السنة املالية :( 1/4)

    

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة :  .2

 عنها بالريال 
ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
 للمعايير السعوديأ

ً
اململكة العربية  فيالغير هادفة للربح  للمنشآتاملحاسبية املتعارف عليها  و طبقا

-السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , وفيما يلى ملخص ألهم السياسات املحاسبية املتبعة من خالل الفرع :

          

      ( إستخدام التقديرات : 2/1)

 للمعايير املحاسبية إن إعداد القوائم امل
ً
قد  التي واالفتراضاتالغير هادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات  للمنشآتالية وفقا

حتمله 
ُ
سجلة  فيتؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

ُ
تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفات امل

السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية خالل تلك 

 قد تختلف عن هذه التقديرات .

 

 :  املحاسبي( العرف 2/2) 

 ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , وي
ً
 ملا يلى :تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

ً
 -تم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

   

        )أ(  اإليــــــرادات :

 ألساس اإلستحقاق وذلك عند توا1)
ً
فر ( يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

         -الشروط التالية :

 في  بما يسمح لها تحديد كيفية اإلستخدامشكل من أشكال التصرف   بأيجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه /أ(  ان تتمتع ال1/1)

     املستقبل .

     /أ(  ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .1/2)

 للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية .1/3) 
ً
     /أ(  ان يكون التبرع قابال

 لألساس 
ً
 . النقديوفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

س صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعك في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات 2)

  القيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهيزات .

     )ب(  املصـــــروفات :

 ملبدأ اإلستحقاق .1)               
ً
     ( يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقا

 ملبدأ اإلستحقاق . ( يتم إثبات مصروفات األنشطة2)               
ً
     فور إستحقاقها طبقا

 لألساس 3)               
ً
      . النقدي( يتم إثبات مصروفات املســـاعدات املتنوعة والزكاة  طبقا



ية بمحافظة محايل عس   جمعية ال ا

ة مســـــجلة بوزارة  شر             )١٨٤برقم ( االجتماعية والتنمية املوارد ال

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٥ 
 

          النقدية وشبه النقدية:

ع البنوك . ألغراض إعداد قائمة التدفقا ة وودا ار سابات ا نة و ا ز ت النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية  ا

                    

ـــــزون            -: السلا

معية  ا ل ع  زون من البضاعة املت خ القواِئم املالية يتم إثبا وال(أ) ا صرف ح تار
ُ
ا عند لم ت سعر تقييم ا.ا      إستالم

زون من البضاعة  اة(ب) ا   املش
ً
قة الوارد أوال  لطر

ً
لفة الفعلية وطبقا ا ع أساس الت سبة للمواديتم إثبا  وذلك بال

ً
الغذائية  ُيصرف أوال

ة .     واألدو

  

  -األصول الثابتة :

اف باملوجودات ا بدرجة عالية من الثابتة  يتم االع لف مكن تقدير ت معية و ا تدفق منافع اقتصادية مستقبلية ل تب ع استخدام عندما ي

قة القسط الثابت ع عم ية لتلك األصول بطر لك القيمة الدف الك و ا مجمع االس خية مطروحا م لفة التار ا بالت تم اثبا ا الدقة و ر

  االتية  اإلنتا املقدر وفقا للمعدالت

الك    الكمعدل      معدل اال   اإل

ي ـــا ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ زة  %٥ املبـــ ائيةاج ر   %١٥  ك

ـــــــــــارات ـ ــ   %١٠   مصنع املياه  %٢٠ السيــ

ـــروشات       %١٠  أثاث ومفـ

      

دمة اية ا افأة   م

ا   ةيمعاتقدم  و محدد  الشروط املنصوص عل ية السعودية كما  ن وفقا لنظام العمل والعمال باململكة العر خطة مزايا محددة للموظف

قة وحدة اإلضافة املتو  ددة باستخدام طر لفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا ا ية السعودية، كما يتم تحديد ت قعة أنظمة اململكة العر

ة واملتوسطة. للم ووفقا شآت الصغ   عيار الدو للم

          
سابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى:           ا

ا . لفة الفعلية ل         يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالت

                
ثمارات املالية :           -االس

يل   معية ب اتقوم ا ثمارا لفة الفعلية عند  اس ابموجب الت ا إال عند  اقتنا اصة  اوال يتم إثبات االيرادات ا   استالم
ً
    . فعليا

  

ية : عات العي           -الت

ية بالقيمة القابلة للتحقق   عات العي ية  يتم قيد الت اس ة ا عذر الوصول إ القيمة القابلة للتحقق لتلك  االستالمتم  الالف ا وعند  ف

افالسلع فإنه يجب تأجيل  ا . االع ن بيع عات إ ح           بتلك الت

          

          -قائمة التدفقات النقدية:

قة غ املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما ا  أرصدة   يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطر حكم

ة. ار سابات ا   النقدية بالصندوق وا
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  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 

6 
 

 النقدية لدى البنوك  .3

 م2018  م9201 

  2,858,351    2,074,961  االدارة العامة 5002710الراجحى 

ــ   501  الزكاة 239222233الراجحى   ــ

ــ   1,820  مساعدة الشباب  23944443الراجحى   ــ

ــ   18,922  االموات مغسلة 239250887الراجحى   ــ

ــ   320  الراجحى افطار صائم 239250861  ــ

ــ   10  الراجحى  تبرعات 239222225  ــ

  4,891    41  االيتام 239236001الراجحى 

  464    169,959  صدقات 239362450الراجحى 

ــ   565,732   التدريب 239362468الراجحى   ــ

  2,457    5,892  روابى مصنع مياه 239100الراجحى 

  313,413    328,570  الوقف الخيرى  239126الراجحى 

  2,025,869    2,249,331  الصدقات 42651855000107االهلى 

  2,986,259    3,167,632  االيتام 42651855000105االهلى 

  15,000    79,033  الزكاة 42651855000101االهلى 

  106,118    114,247  االيتام 1080218111110017البنك العربى 

 8,776,971   8,312,822  

 

 

 املخزون .4

 م2018  م9201 

ــ تمور   213,000  ـــ

 213,000  ــــ 

 

 

 مشروعات تحت التنفيذ .5

 م2018  م9201 

 7,182,943  7,185,443 الوقف الخيرى 

 7,185,443  7,182,943 

 

 

 

 

 

 

 



الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/٠١/٠١

إضافات 

خالل العام
بعاد اصول  اس

لفة األصول  ت

٣١/١٢/٢٠١٩ـ

ات ال مجمع اإل

١/ /١ / ٢٠١٩

ات ال إ

العام

ات مجمع  سو

الك اال

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

 ٢٠١٨/١٢/٣١ـ

٥٬٣٨٠٬٠٠٠ ١٢٠٬٠٠٠ ٤٬٩٣٠٬٠٠٠ ٥٧٠٬٠٠٠ أرا
-                                      -                                       -                               -                                       

 ٥٧٠٬٠٠٠ ٥٬٣٨٠٬٠٠٠

معية ي املستودع وا ١٬٨٩١٬٣٩١ مبا
-                                      

 ٨٦٩٬٤٦٩ ٦٣٤٬٨٩٩ ٩٣٦٬٤٩٢ ١٦٤٬٠٠٠ ٧٨٬٥٧٠ ١٬٠٢١٬٩٢٢ ١٬٥٧١٬٣٩١ ٣٢٠٬٠٠٠

ى سا د ال ٧٩٩٬٧٠٣ مب املع
-                                      -                            

 ٣٩٬٩٨٥ ٣٦٩٬٨٦١ ٧٩٩٬٧٠٣
-                               

 ٤٢٩٬٨٤٢ ٣٨٩٬٨٥٧ ٤٠٩٬٨٤٦

ائية ر زة ك ٥٬٥٣٥ ٢٩٩٬٨١٨ أج
-                            

 ٧٠٣ ٢٩٩٬٤٠٣ ٣٠٥٬٣٥٣
-                               

 ٤١٥ ٥٬٢٤٧ ٣٠٠٬١٠٦

٢٤٦٬٤٦٤ اثاث ومفروشات 
-                                      -                            

 ٢٤٦٬٤٦٣ ٢٤٦٬٤٦٤
-                                       -                               

 ١ ١ ٢٤٦٬٤٦٣

اسب اال رجال ١٩٥٬٨٥٦ اثاث ا
-                                      -                            

 ١٩٥٬٨٥٥ ١٩٥٬٨٥٦
-                                       -                               

 ١ ١ ١٩٥٬٨٥٥

٤٩٧٬١١٥ سيارات
-                                      -                            

 ٤٩٧٬١١٤ ٤٩٧٬١١٥
-                                       -                               

 ١ ١ ٤٩٧٬١١٤

نجر مواقف سيارات و
-                                      

 ٥٬٦٩٠
-                            

 ٥٬٦٩٠
-                                      

 ٣٨٤
-                               

 ٥٬٣٠٦ ٣٨٤
-                                       

١٬٨٦٩٬٧٢٩ ٦٬٤١٥٬٣١٢ ٢٬٥٨٦٬٢٦٠ ١٦٤٬٠٠٠ ١١٩٬٦٤٢ ٢٬٦٣٠٬٦١٨ ٩٬٠٠١٬٥٧٢ ٤٤٠٬٠٠٠ ٤٬٩٤١٬٢٢٥ ٤٬٥٠٠٬٣٤٧ اإلجما

الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/٠١/٠١

إضافات 

خالل العام
بعاد اصول  اس

لفة األصول  ت

٣١/١٢/٢٠١٩ـ

ات ال مجمع اإل

١/ /١ / ٢٠١٩

ات ال إ

العام

ات مجمع  سو

الك اال

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

 ٢٠١٨/١٢/٣١ـ

ساء اسب اال  ٥٩٧٬٣١٨ اثاث ا
-                                      -                            

 ١٨٬٩٧٥ ٥٧٨٬٣٤٢ ٥٩٧٬٣١٨
-                               

 ١٨٬٩٧٦ ١ ٥٩٧٬٣١٧

٩٩١٬١٤٨ مصنع املياه
-                                      -                            

 ٩٩٬١١٥ ٢٩٧٬٣٤٥ ٩٩١٬١٤٨
-                               

 ٦٩٣٬٨٠٣ ٥٩٤٬٦٨٨ ٣٩٦٬٤٦٠

٧١٢٬٧٧٩ ٥٩٤٬٦٨٩ ٩٩٣٬٧٧٧                                -١١٨٬٠٩٠ ٨٧٥٬٦٨٧ ١٬٥٨٨٬٤٦٦                             -                                      -١٬٥٨٨٬٤٦٦ اإلجما

ه : - ثمار إيضاح : (٧) صا األصول االس

ية بمحافظة محايل عس جمعية ال ا

ة والتنمية  اإلجتماعية برقم ( ١٨٤  ) شر مســـــجلة بوزارة املوارد ال

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م 

إيضاح : (٦) صا األصول الثابتة : -

-٧-



ية بمحافظة محايل عس   جمعية ال ا

ة مســـــجلة بوزارة  شر             )١٨٤برقم ( االجتماعية والتنمية املوارد ال

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٨ 
 

لة  .٨ ثمارات طو  األجلاس

ل األجل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبلغ  ثمار طو معية لم تحصل ع القوائم  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠بلغ رصيد اإلس ال ، وا ر

ا للعام املا املنت   ثمر ف انت بيا  م ٣١/١٢/٢٠١٩املالية للشركة املس ثمار كما ي : ، وقد  ذا اإلس  نات 

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

مة مقفلة س القصيم ــ شركة مسا  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ شركة ج

  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠  ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ 

سب امللكية لعامي  انت  ذا ٢٠١٨م و٢٠١٩وقد  س ل لد التأس  كما ي :  ار ثماإلسم و

ــان   البيـــــ
 

س   سبة امللكية    بلد التأس

مة مقفلة  س القصيم ــ شركة مسا  ٢٫٦٧٣ %   السعودية    شركة ج

 صا األصول املقيدة .٩

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

اة   ٨٥٩٬٦٨٦   ٨٨٠٬٤٠٧ ز

ومى مخصص   ٢٬٠٠٨٬١٤٧   ٢٬٠٠٨٬١٤٧ دعم ح

  ٦٥٠٬٠٠٠   ٦٥٠٬٠٠٠ اعانة دعم اسر

  ٢٬٦٥٢٬٥٨٦   ٣٬١٨٩٬٢٩٣ كفالة ايتام

  ٦٥٬١٦٧   ٦٧٬١٨٧ افطار صائم

  ٢٢٣٬٠٣٤   ٢٢٦٬٦٥٩ دعم زواج

  ١٥٦٬٤٦٥   ١٥٦٬٤٦٥ االسر املنتجة

ى سا د ال ــ ايرادات املع   ٤٠٨٬٤٦١  ــ

  ١٥٠٬٠٠٠  ١٥٠٠٠٠ اعانة الشتاء

  ٥٤٬٧٥٠  ٥٤٧٥٠ خ شامل

ــ برنامج ا   ٣٢٥٬٠٠٠  ــ

  ٧٬٥٥٣٬٢٩٦    ٧٬٣٨٢٬٩٠٨ 

عات  .١٠  املقيدة النقديةالت

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

  ٥٣١٬٣٢١             ٥٥٢٣٠٧ كفالة أيتام

  ٢٣٣٬٥٣٠             ١٧٠٣٦٠ إفطار صائم

  ١٨٬١٣٠               ٣٦٢٥ مساعدات زواج

  ٢٠١٬٤٨١             ١٤١٣٥٠ سلة رمضانية

ــ ابرنامج    ٣٢٥٬٠٠٠              ــ

  ١٬٣٠٩٬٤٦٢   ٨٦٧٬٦٤٢  

شطة ايرادات .١١  األ

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

س ات مال   ٢٧٥٬١٤٧    ٥١٣٬٢٧٠  ايجار حاو

اسب اال  ى ل سا د ال   ٨٥٧٬٠٥٠    ٧٦١٬٤٧٩  اايراد املع

ارات املعرفة د م   ٣٢٬٢٠٥    ٩٧٬٥١٣  ايراد مع

ــ ايجار مصنع املياه   ١٢٥٬٠٠٠   ـــ

  ٢٥٬٦٠٥    ٣٠٬٨١٠  مغسلة االموات

   ١٬٣١٥٬٠٠٧    ١٬٤٠٣٬٠٧٢  
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  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 
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 الوزارة عانةإ .12

 م2018  م9201 

ــ   70,000  وقف امللك سعود  ـ

ــ اعانة سنوية   400,000   ـ

ــ   60,000  اعانة مدير الجمعية  ـ

ــ الشتاء اعانة   150,000   ـ

ــ مصاريف الجمعية   70,000   ـ

ــ   162,000  مساعدة االسر  ـ

  450,000    100,000  التدريب والتعليم

  54,750    22,395  الخير الشامل

  414,395    1,124,750  

 
 

 النقديةاملساعدات  .13

 م2018  م9201 

  27,930    15,600  كفالة ايتام

  27,500    15,380  مساعدات عامة

  64,617    211,720  صدقات عامة

  208,040    168,340  افطار صائم

  10,000    14,000  مساعدات زواج

  388,283    418,709  سالت غذائية

ــ   412,235  برنامج الحج  ـــ

  1,255,984    726,370  

 

 الزكاةمساعدات  .14

 م2018  م9201 

 2,229,870  1,420,922 زكاه املال

 1,420,922  2,229,870 

 
 

 األنشطةمصروفات  .15

 م2018  م9201 

  129,408    130,323  مغسلة االموات

  450,650    499,977   للحاسب النسائيمصروف املعهد 

ــ   44,000   دورات تدريبية حاسب رجال ــ  ــ

  18,981    25,356  مصروف معهد مهارات املعرفة

  699,656    599,039  
 



ية بمحافظة محايل عسجمعية ال    ا

ة مســـــجلة بوزارة  شر             )١٨٤برقم ( االجتماعية والتنمية املوارد ال

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

١٠ 
 

ة .١٦  املصروفات العمومية واإلدار

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

  ٤١٢٬٢٠٨    ٥٢٩٬٦٥٣  أجـور ومرتبـات

  ٦٢٬٨١٠    ٧٢٬٨٩٧  تأمينات اجتماعية

  ٤٬٣٦٥    ١٬٥٣٠  أدوات كتابية ومطبوعات

  ٥٬٢٦٥    ٢٬٣٠٥  ضيافة ونظافة

اء و مياه ر   ٣٬١٤٠    ٤٧٠  ك

ــ   ٢٬٢٠٥  برنامج مقيم ــ ـ  ـ

اتف د و   ٧٬١٥٠    ٥٬٣٣١  بر

  ٨٤٦    ٦٩٣  محروقات سيارات

ة   ١٧٥    ٣٢٥   الغرفة التجار

ف سفر وانتقاالت   ١١٬٣٩٧    ٩٬٨٩٨  مصار

ع ل السر اك التحو   ٦٬٠٩٠    ٣٬٦٧٥  تجديد اش

  ١٢٬٠٢٠    ٣١٬٢٨٦  تجديد اقامات

  ٦٬١١٢    ١٥٬٣٥١  صياتة

  ٨٨٠    ٣٤٠  دعاية واعالن

ن ط و عالج   ٨٬١٥٧    ١٬٩٢٢  تام

  ٦٬٧٥٠    ٨٬١٧٠  نقل وتحميل

ــ   ٧٬٥١٨   الوطاليوم  ــ ـ  ـ

دمة اية ا   ٣٠٬٩١٠    ٣٢٬٠٩٣   مخصص 

ومية ــ رسوم ح ــ   ٥٢٥   ــ

   ٥٧٨٬٨٠٠    ٧٢٥٬٦٦٢  
  

  
  

        عـــــــــــــام  .١٧

خ   - معية بتار                    م٢٠٢٠يونيو  ٠١  تم اعتماد القوائم املالية من قبل مجلس إدارة ا

عض ارقام السنة املقارنة لتتما مع العرض    - ب  اتم إعادة تبو    للقوائم املالية ا

  
          

ة إعداد القوائم املاليةاألحداث الال  .١٨       حقة لف

ا تأث ون ل اية السنة، وال قد ي عد  ة  ر عدم وجود أحداث الحقة جو ري ع القوائم املالية.عتقد اإلدارة       جو

          
  
  
  
  
 


