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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

٧٧١٬٨٠٨١٬٤٠٨٬٣٦٤(٣)النقد لدى البنوك

٢٠٬٠٠٠                   -مصروفات مدفوعه مقدما

د ٥٬٠٠٠١٩٬٠٠٠(٤)ع

٧٧٦٬٨٠٨١٬٤٤٧٬٣٦٤إجما األصول املتداولة 

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

ـــت التنفــــيذ ١٬١٥٦٬٦٥٢                   -(٥)مشـــــروعات تحــ

ــــا العقارات واالالت واملعدات ـــــ ١٬٣٢٩٬٩٣٢٣٩٨٬٩٢٥(٦)صــــ

١٬٣٢٩٬٩٣٢١٬٥٥٥٬٥٧٧إجما األصول غ املتداولة

ــــاف ــ ـــــول األوقـــ ــ ــ ــ أصـــ

ــيذ- اوقاف ـــت التنفــ ٢٠٬٠٠٠                   -(٧)مشـــــروعات تحــ

ــا أصـــول األوقــــاف ٢٠٬٠٠٠                  -إجمـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ٢٬١٠٦٬٧٤٠٣٬٠٢٢٬٩٤١إجمـــ

امات وصا األصـــول  اإلل

 ١٠٬٠٠٠                   -(٨)الدائنون 

ــــات ــزامـ ــا اإللتــ ــ ــ ١٠٬٠٠٠                  -إجمـــ

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

٢٬٠٤٠٬٠٨٨٢٬٩٤٦٬٢٨٩صا األصول غ املقيدة

٦٦٬٦٥٢٦٦٬٦٥٢صــافــي أصــول األوقــاف

ـــول  ــا األصــ ــ ٢٬١٠٦٬٧٤٠٣٬٠١٢٬٩٤١إجمــا صـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ــات وصـ ــ ـــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ٢٬١٠٦٬٧٤٠٣٬٠٢٢٬٩٤١إجمـ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٢) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

جمعية حفظ النعمة  بمنطقه عس

ـــون اإلجتماعية برقم ( ٧١٦  ) ـــجلة بوزارة الشئــ مســ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ 

ال السعودى املبالغ بالر

ص١



ــــافغيـــر مقيــــدةايضاح ــ ـــ ــ ــ ــاأوقـ ــ ــ ـــ ٣١ /١٢/ ٢٠١٨ إجمـ

عات اإليرادات والت

عات النقدية العامة ٥٠٠٬٩١٠٦٩٧٬٩٨٩                      -٥٠٠٬٩١٠الت

٥٠٠٬٠٠٠                      -                      -                      -اعانة الوزارة 

يـة (وجبات) ــــرعات العي ـــــ ٣٬٧٠٥٬٢٢٠٥٬٩٥٤٬٥٢٠                      -٣٬٧٠٥٬٢٢٠التبـ

ـــــــف ــ يــ ـــادة التص ــ ـــ ــ عــ عات و ٤٬٢٠٦٬١٣٠٧٬١٥٢٬٥٠٩                      -٤٬٢٠٦٬١٣٠إجما اإليرادات والت

املصروفات واملساعدات

شطه ٣٨٦٬٨٩٨٣٩٧٬٣٦٨                      -٣٨٦٬٨٩٨(٩)مصروفات اال

ية (وجبات) ــاعدات العي ـــــ ٣٬٧٠٥٬٢٢٠٥٬٩٥٤٬٥٢٠                      -٣٬٧٠٥٬٢٢٠املســــ

ة ٧٥٥٬٩٠٠٣٨١٬٠٧٥                      -٧٥٥٬٩٠٠(١٠)املصروفات العمومية واإلدار

ــــــالك العقارات واالالت واملعدات ـــــ ـــ ٢٥٤٬٣١٣١٣٦٬٨٢٣                      -٢٥٤٬٣١٣(٦)إ

٥٬١٠٢٬٣٣١٦٬٨٦٩٬٧٨٦                      -٥٬١٠٢٬٣٣١إجما املصـــروفات واملساعدات

ــــــرة ـــــ ـــة املستمــ شطـ ٢٨٢٬٧٢٣(٨٩٦٬٢٠١)                      -(٨٩٦٬٢٠١)التغ  صا االصول من اال

ــائيــة ـــ ــ نـ ـــود األست ـــ البنــ

ات سنوات سابقة                       -(١٠٬٠٠٠)                      -(١٠٬٠٠٠)(١١)سو

ـــــثنــائيــة ــــود اإلستــــ ٢٨٢٬٧٢٣(١٠٬٠٠٠)                      -(١٠٬٠٠٠)التغ  صا االصـول من البنــــ

ـــر  صا االصول  ٢٨٢٬٧٢٣(٩٠٦٬٢٠١)                      -(٩٠٦٬٢٠١)التغيـــــ

٢٬٩٤٦٬٢٨٩٦٦٬٦٥٢٣٬٠١٢٬٩٤١٢٬٧٣٠٬٢١٨صا األصول  بداية السنة

اية السنة ٢٬٠٤٠٬٠٨٨٦٦٬٦٥٢٢٬١٠٦٬٧٤٠٣٬٠١٢٬٩٤١صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٢) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

جمعية حفظ النعمة  بمنطقه عس

ـــون اإلجتماعية برقم ( ٧١٦  ) ـــجلة بوزارة الشئــ مســ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩  شطة للسنة املن قــائمة األ

ص٢



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

 ٢٨٢٬٧٢٣(٩٠٦٬٢٠١)التغـــ  صا االصول 

ـــالك األصـول الثابـتة ــــ  ١٣٦٬٨٢٣ ٢٥٤٬٣١٣إ

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ  ٤١٩٬٥٤٦(٦٥١٬٨٨٨)التغيــ

ات املتداولة ات  املوجودات واملطلو التغ

 ٣٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠مصروفات مدفوعه مقدما

د (٩٬٠٠٠) ١٤٬٠٠٠الع

                                      -(١٠٬٠٠٠)الدائنون 

شغيلية شطة ال  ٤١٣٬٥٤٦(٦٢٧٬٨٨٨)صا التدفقات النقدية من األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ـــــراء عقارات واالت ومعدات ـــــ (٣٦٬٠٩٦)(١٬١٨٥٬٣٢٠)شـــ

بعادات مشروعات تحت التنفيذ                                       - ١٬١٥٦٬٦٥٢إس

بعادات مشروعات تحت التنفيذ- اوقاف                                       - ٢٠٬٠٠٠إس

ة ثمار شطة االس (٣٦٬٠٩٦)(٨٬٦٦٨)صا التدفقات النقدية من األ

 ٣٧٧٬٤٥٠(٦٣٦٬٥٥٦)صا التغ  رصيد النقدية

ة  ١٬٠٣٠٬٩١٤ ١٬٤٠٨٬٣٦٤رصيدة النقدية  بداية الفــ

ة اية الف  ١٬٤٠٨٬٣٦٤ ٧٧١٬٨٠٨رصيدة النقدية  

ال السعودى املبالغ بالر

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٢) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

جمعية حفظ النعمة  بمنطقه عس

ـــون اإلجتماعية برقم ( ٧١٦  ) ـــجلة بوزارة الشئــ مســ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩  قائمة التدفقات النقدية للسنة املن

ص٣
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 حفظ النعمة بمنطقة عسير جمعية اسم الجمعية :  1/1

 هـ .21/01/1437( بتاريخ 716برقم ) الشؤون االجتماعيةمسجلة بوزارة  رقم التسجيل : 2/1

 :  جمعيةالأهداف  3/1

 جمع األطعمة . -

 والخيرية التي يقرها مجلس االدارة .األغراض االجتماعية  -

 بالنظام األساس ي ير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحغ -
ً
 تفصيليا

ً
  للجمعية.ة توضيحا

  . تبدأ السنة املالية في األول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس العام: السنة املالية  4/1

 املتبعة :هم السياسات املحاسبية أسس العرض وأ .2

 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها للمنشأت الغير هادفة للربح
ً
 عنها بالريال السعودى و طبقا

ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
فى اململكة  أ

الل العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , وفيما يلى ملخص ألهم السياسات املحاسبية املتبعة من خ

 -: الفرع

 : استخدام التقديرات 1/2        

 للمعايير املحاسبية للمنشأت الغير هادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراض
ً
ات التى إن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمله فى
ُ
تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفات  قد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

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

 النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات . 

 العرف املحاسبي  2/2

 ملبدأ التكلفة الفعلية عتد حدوثهاتقوم 
ً
 ملا يليويتم تسجيل اال  الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

ً
 : يرادات واملصروفات طبقا

  اإليرادات: ( أ)

 يتم اثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا الساس االستحقاق وذلك عند

 توفر الشروط التالية :

/أ(  ان تتمتع الفرع بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية 1/1) 

 اإلستخدام فى املستقبل .

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

 للقي1/3) 
ً
 اس بدرجة معقولة من املوضوعية ./أ(  ان يكون التبرع قابال

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

 النقدى .

 املصروفات: ( ب)

 يتم اثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق  -

 يتم اثبات مصروفات األنشطة فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق  -

 يتم اثبات مصروفات املساعادات املتنوعة والزكاة طبقا لالساس النقدي  -
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 -النقدية وشبه النقدية:

 ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية وودائع البنوك 

 -املخـــــزون الســـــلعى :

صرف حتى تاريخ القواِئم املالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستالمها. املخزون من البضاعة املتبرع بها للفرع  والتى ( أ)
ُ
 لم ت

 وذلك بالنسبة للمواد  ( ب)
ً
 ُيصرف أوال

ً
 لطريقة الوارد أوال

ً
املخزون من البضاعة املشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقا

 الغذائية واألدوية .

 -األصول الثابتة :

عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة الثابتة  باملوجوداتيتم االعتراف 

تهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت و عالية من الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك 

 ملقدر وفقا للمعدالت االتية على عمرها اإلنتاجي ا

 معدل االهالك   معدل االهالك  

 %25 كمبيوتر أجهزة  %20 السيارات

 %20 الغير  مبانيتحسينات على  %10 اثاث 

 %15 أجهزة كهربائية  %25 أجهزة اتصال وعرض 

   %20 لوحات 

 -مكافأة نهاية الخدمة :

 . لم يتم عمل مخصص نهايه الخدمه

 الدائنة والذمم الدائنة األخرى:الحسابات 

 يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .

 -االستثمارات املالية :

 .تقوم الجمعية بتسجيل أستثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند أقتنائها وال يتم إثبات االيرادات الخاصة بها إال عند أستالمها فعليا 

 -التبرعات العينية :

حقق قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق فى الفترة املحاسبية التى تم اإلستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للت يتم

 لتلك السلع فإنه يجب تأجيل اإلعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .

 قائمة التدفقات النقدية:

للطريقة غير املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في  يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا

 أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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 لنقدية لدى البنوك ا .3

 م2018  م9201 

  435,374    88,103  بنك البالد الرئيس ى

  71,150    182,083  الراجحى

  1,674    3,874  االنماء

  4,092    6,187  البنك السعودى لالستثمار

  12,118    2,368  0014بنك البالد ح/

  302    2,302  0022بنك البالد ح/

  750,081    401,336  0038بنك البالد ح/

  100    100  0049بنك البالد ح/

  117,273    45,301  0057بنك البالد ح/

  1,100    1,100  البنك االول 

  2,200    2,200  بنك سامبا

  2,880    3,097  البنك السعودى الفرنس ى

  9,020    32,757  بنك االهلى التجارى 

  1,000    1,000  بنك الجزيره

  771,808   1,408,364  

 العهد  .4

 م2018  م9201 

 5,000  5,000 عبد هللا عوضة

 14,000  - جيريل يحيى إبراهيم 

 5,000  19,000 

 مشروعات تحت التنفيذ  .5

 م2018  م9201 

 1,156,652  - مبنى الجمعية 

 -  1,156,652 

 

 

 

 



الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

إضافات 

خالل العام

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١٢/٣١

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١/١

ات ال إ

العام

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٨/١٢/٣١

 ٢٥٢٬٦٢٠ ١٥٩٬٦٦٠ ٣٠٥٬١٤٠ ٩٢٬٩٦٠ ٢١٢٬١٨٠ ٤٦٤٬٨٠٠                           - ٤٦٤٬٨٠٠سيارات

 ٤٦٬٧١٦ ٦١٬٤١٦ ١٧٬٢١٩ ٦٬٤٨٩ ١٠٬٧٣٠ ٧٨٬٦٣٥ ٢١٬١٨٩ ٥٧٬٤٤٦اثاث مكت

زه اتصال وعرض  ٨٬١٣٣ ٨٬٥١٩ ١١٬٩٦٠ ٤٬٠٩٣ ٧٬٨٦٧ ٢٠٬٤٧٩ ٤٬٤٧٩ ١٦٬٠٠٠اج

ات ى وتج                                                  - ١٬٠٤٠٬٩٨٧ ١١٥٬٦٦٥ ١١٥٬٦٦٥                              - ١٬١٥٦٬٦٥٢ ١٬١٥٦٬٦٥٢                              -مبا

ى الغ نات ع مبا  ٧٧٬١٦٣ ٤٧٬٤٤٨ ١٠١٬١٢٥ ٢٩٬٧١٥ ٧١٬٤١٠ ١٤٨٬٥٧٣                           - ١٤٨٬٥٧٣تحس

ائيه ر زه ك  ٣٬٩٦٤ ٣٬١٠٦ ٢٬٦١٣ ٨٥٨ ١٬٧٥٥ ٥٬٧١٩                           - ٥٬٧١٩اج

زه كمبيوتر  ٨٬١٥٣ ٧٬٥٢٠ ٧٬٧٦٣ ٣٬٦٣٣ ٤٬١٣٠ ١٥٬٢٨٣ ٣٬٠٠٠ ١٢٬٢٨٣اج

 ٢٬١٧٦ ١٬٢٧٦ ٣٬٢٢٤ ٩٠٠ ٢٬٣٢٤ ٤٬٥٠٠                           - ٤٬٥٠٠لوحات

 ٣٩٨٬٩٢٥ ١٬٣٢٩٬٩٣٢ ٥٦٤٬٧٠٩ ٢٥٤٬٣١٣ ٣١٠٬٣٩٦ ١٬٨٩٤٬٦٤١ ١٬١٨٥٬٣٢٠ ٧٠٩٬٣٢١اإلجما

جمعية حفظ النعمة  بمنطقه عس

مســـــجلة بوزارة الشئـــــون اإلجتماعية برقم ( ٧١٦  )

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩

إيضاح : (٦) صا العقارات واالالت واملعدات : -

ص-٧-



 حفظ النعمة بمنطقة عسير جمعية 

 (716مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )

 2019ديسمبر  31املنتهية في  االيضاحات املتممة للقوائم املالية للسنة

 بالريال السعودياألرقام 
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 أوقاف  –مشروعات تحت التنفيذ  .7

 م2018  م9201 

 20,000  - وقف جدة 

 -  20,000 

 

 الدائنون  .8

 م2018  م9201 

 10,000  - مكتب عبد القادر سندي ومازن يترجى محاسبون 

 -  10,000 

 

 مصروفات األنشطة  .9

 م2018  م9201 

  10,237    10,995  مستلزمات تجيع االطعمه

  104,181    43,500  رواتب االنشطه

  26,768    80,262  دعايه واعالن

  11,214    15,880  مصاريف سيارات

  60,125    68,920  مطبوعات

  27,667    5,936  هدايا

  7,344    13,076    محروقات

  147,372    144,744  مكافأة االنشطه

  2,460    3,585  مالبس االنشطه

  386,898    397,368  
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 مصروفات عمومية وإدارية  .10

 م2018  م9201 

  233,458    452,235  مرتبات واجور وما في حكمها

  19,438    58,862  مكافأت

  6,543    7,722  تذاكر سفر

  5,120    1,368  كهربـاء

  810    1,970  مياه

  17,778    28,726  بريد وهاتف

  10,062    44,157  صيانه واصالح

  3,232    5,594  أدوات كتابية

ــ  مالبس   2,400   ــ

  2,432    1,415  سفر وانتقاالت

  2,800    3,955   رسوم

  15    929  شحن

  200    50  ديكور وزينه

  5,896    26,313  صيانة كمبيوتر ومستلزمات

  14,866    16,258  ضيافة

  12,573    3,005  اشتراكات برافو

 -   1,590  سكن العاملين

  283    464  غاز

ـــف  ـــاريـ ــــظافةمصـــ ـــ ـــ ـــ   3,263    6,131   نـــ

  1,639    5,095  لوحات دعائيه

  11,752    50,496  تأمينات اجتماعيه

  6,344    18,365  غرامات

  15,563   - اقامات

  1,050   - مفروشات سكن العمال

  3,000    20,000  ايجارات خارجيه

  558    1,200  تأمين طبى

  755,900    381,075  
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 تسويه سنوات سابقه .11

 م2018  م9201 

 -   10,000  اقفال دين سابق مكتب سندى وبترجى

 -  (20,000) اقفال مشروعات تحت التنفيذ وقف دراسه جدوى 

 (10,000)  - 

 

   عـــــــــــــام  .12

 ائم املالية للسنة الحالية . م إعادة تبويب بعض أرقام سنة املقارنة لكي تتناسب مع عرض القو ت

 

 

 


