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 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)االجتماعية برقم التنمية العمل و مسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م 2139ديسمبر  13 كما في

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول

       المتداولةاألصول 

 541,496  443,445  (3)  النقد بالصندوق ولدى البنوك 

 1,411  4,759  (4)  النقدية العهد

 -  62,199    المخزون

 6,933  -    مقدما   مدفوعةمصروفات 

 611,331  363,111    المتداولةمجموع األصول 

       المتداولةاألصول غير 

 14,419  13,919  (5)  عقارات واالالت والمعداتصافي ال

 2,449  7,613  (6)  الغير ملموسةصافي األصول 

 35,132  21,621    المتداولةمجموع األصول غير 

 635,312  323,926    األصــــــــــــــــولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 
       صـــــــــافي األصــــــــــــــولااللتزامات و 

       االلتزامات المتداولة

 2,999  -    مصروفات مستحقة 

 2,111  -    مجموع االلتزامات المتداولة

       متداولةغير االلتزامات ال
-   12,975    مخصص مكافأة نهاية الخدمة

-   32,253    مجموع االلتزامات الغير متداولة

 2,111  32,253    مجموع االلتزامات
       صـــــــــافي األصــــــــــــــول

 141,949  323,499    صافي األصول غير المقيدة
 423,669  244,651  (19)  صافي األصول المقيدة

 633,312  351,133    األصــــــــــــــولصـــــــــافي مجموع 

 635,312  323,926    صافي األصولااللتزامات و   إجـــــــــــمـــــالــــــــــي
 

 تقرأ معهاو  المالية من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 11)إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
 
 (3) 



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 األنشطة قائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 
  مقيدة  غير مقيدة  إيضاح

 إجمالي
ديسمبر  13

 م 2139
 

 إجمالي
ديسمبر  13

 م 2132
          والتبرعاتاإليرادات 

 532,499  421,174  -  421,174   التبرعات النقدية العامة
 194,679  -  -  -   التبرعات النقدية المقيدة

 -  62,199  -  62,199   التبرعات العينية
 599,999  233,915  -  233,915  (7) اعانة الوزارة

 -  1,359  -  1,359   ايرادات االشتراكات
 29,999  -  -  -   تبرعات الزكاة

          المحرره من القيودصافى االصول 
 -  -  (174,994)  174,994   اعاده تصنيف لتحقق قيد االستخدام 

 3,362,331  532,919  (359,119)  292,992  واعادة التصنيفإجمالي اإليرادات والتبرعات 
          المصروفات والمساعدات

 445,393  369,693 -   369,693  (9) مصروفات االنشطة
 -  159  -  159   مصروفات جمع االموال

 44,945  -  -  -   الزكاة مساعدات
 197,979  - -   -   المطبوعاتالمصروفات التسويقية و 

 592,969  344,514 -   344,514  (4) المصروفات العمومية واإلدارية

 4,649  4,992 -   4,992  (5) لعقارات واالالت والمعداتــالك اإهــــــــ

 735  927 -   927  (6) االصول الغير ملموسة اطفاء

 3,339,599  561,296 -   561,296   إجمالي المصروفات والمساعدات
 2,913  (92,935)  (359,119)  313,332  التغير في صافي االصول 
 613,197  615,599  423,669  141,949   السنةصافي األصول في بداية 

 633,312  351,133  299,633  121,911   السنةصافي األصول نهاية 
 

 تقرأ معهاالمالية و  من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 11)إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
 
 
 
(4) 



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
  (692)االجتماعية برقم التنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 النقديةالتدفقات قائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 المالية من هذه القوائميتجزأ جزءا  ال  تمثل( 11)إلي رقم ( 1)من رقم المرفقة إن اإليضاحات 
 
 
(5) 

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 2,491  (42,457)  األصولالتغـــير في صافي 

 4,649  4,992  لعقارات واالالت والمعداتــالك اإهــــــــ

 735  927  االصول الغير ملموسة اطفاء

 -  12,975  ة نهاية الخدمةمكافأ المكون من مخصص

 5,529  (21,931)  التغير فى صافى االصول بعد التسويات 
     المتداولة االصول وااللتزاماتالتغيرات في 

 5,965  (9,347)  العهد

 -  (62,199)  المخزون

 (6,933)  6,933  مصروفات مدفوعة مقدما  

 (59,999)  -  قرض حسن

 2,999  (2,999)  مصروفات مستحقة

 (93,329)  (29,365)  االنشطة التشغيلية (المستخدم فى)صافى النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (714)  (3,344)  عقارات واالت ومعدات شراء

 (3,675)  (5,599)  أصول غير ملموسةشراء 

 (9,129)  (2,299)  االستثمارية األنشطة( المستخدم في) صافي النقد

 (93,351)  (92,963)  السنةالتغير في النقدية خالل 

 637,474  541,496  السنة  النقدية وما في حكمها في بداية

 393,916  991,993  السنة النقدية وما في حكمها في نهاية



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 -:والنشاط التكوين  (3)

 ه 17/19/1436بتاريخ  (642) برقم االجتماعيةالتنمية و العمل جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  ,جمعية تنمية القرى الخيرية
 . م  2915 أغسطس 2الموافق 

 .المملكة العربية السعودية - منطقة مكة المكرمة - جدةمركزها الرئيسي 
 

 -:األساسي في ما يلي تتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها 
 . االجتماعى بالقرىوالمتعاونين فى العمل الخيرى و  تنمية المهارة الفنية واالدارية للعاملين * 
 . االجتماعى بالقرىعلى تكوين قيادات للعمل الخيرى و العمل  * 
 

  -:السنة المالية 
 .المالىبنهاية شهر ديسمبر من نفس العام وتنتهى م 2914المالى تبدأ السنة المالية ببداية شهر يناير من العام 

 

 - :أهم السياسات المحاسبية أسس العرض و ( 2)
عداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشات الغير هادفة ـيتم عرض القوائم المالية المرفقة بالري ال السعودي وتم عرض وا 

إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم  للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية باإلضافة
 -:وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة , المعتمد في المملكة العربية السعودية 

 : التقديرات  استخدام
إستخدام التقديرات فيها يتطلب والتي ح والمتعارف عليها الغير هادفة للرب للمنشاتإن إعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير المحاسبية 

يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله  التي واالفتراضات إضافة , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 
أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة  وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على السنةإلى اإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل تلك 

 .حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات 
 

 
 : المحاسبيالعرف 

- :يلييرادات والمصروفات طبقا  لما ويتم تسجيل اإل, تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا  لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 
 
 
 
 
 

 
(6) 



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 -:اإليرادات (  أ) 
 كافة اإليرادات األخرىوالتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك  والهباتوالصدقات والزكوات والمنح اإليرادات في التبرعات تتمثل 

 -:وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقا  لما يلي 
يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقا  ألساس اإلستحقاق وذلك  (1)

اإلستخدام  شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية بأيتتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه ندما ع
يكون التبرع قابال  للقياس بدرجة معقولة  أنو , ى التبرع بدرجة معقولة من الثقة تتوقع الجمعية الحصول علوأن , فى المستقبل 

 .من الموضوعية 

رى المتنوعة طبقا  لألساس يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخ وفيما عدا ذلك
 .النقدي

يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها  (2)
 .لتبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك ا

 -: المصـــــروفات(  ب)
يتم  األخرىوكافة المصروفات , تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية 

داريةتصنيفها كمصاريف عمومية   -:ي معالجة مصروفاتها وفقا  لما يلي وتتبع الجمعية السياسات التالية ف وا 
 .يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقا  لمبدأ اإلستحقاق  -

 .يتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة والزكاة  طبقا  لألساس النقدى  -

 .يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقا  لمبدأ اإلستحقاق  -

 

 :وشبه النقدية النقدية
 . الحسابات الجارية وودائع البنوكألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و  
 

 :لذمم المدينةا
الديون المعدومة  وتشطب, ون المشكوك في تحصيلها تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للدي 

 .عند تكبدها
 

 : الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 .يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها 

 
 

 : قائمة التدفقات النقدية
دية ومافى حكمها في يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النق

 .أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية
 

 (7) 



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 : والمعدات العقارات واالالت
ويمكن تقدير تكلفتها  للجمعيةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  عقارات واالالت والمعداتباليتم االعتراف 

ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا  منها مجمع االستهالك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحالل تلك  , بدرجة عالية من الدقة
ألصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل, وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر ا

 -: وفقا  للمعدالت التالية
 
 
 

 :التبرعات العينية 
فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق  االستالمتم  التييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق فى الفترة المحاسبية 

 .بتلك التبرعات إلى حين بيعها  االعترافلتلك السلع فإنه يجب تأجيل 
 :مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

( حســب شــروط العقــد لــبعض المــوظفين)احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــا ألحكــام نظــام العمــل والعمــال الســعودييــتم 
بشكل ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقريـر المـالي للمنشـآت الصـغيرة 

المطبق فـي الدولـة بـدال مـن احتسـابها بالطريقـة االكتواريـة وذلـك لوجـود التكلفـة  والمتوسطة يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل
 . ال مبرر لها 

 

 
(9)

 %15 تجهيزاتأثاث و 
 %29 وحاسب آلى أجهزة الكترونية

 %29 حاسب الىوانظمة برامج 

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13                                    لدى البنوك النقد بالصندوق و ( 1)
 669  -  الصندوق
 365,144  434,334  بنك البالد

 221,493  9,497  التجارى بنك االهليال
 4,564  59,114  مصرف الراجحي

  991,993  393,916 

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13                                    العهد النقدية ( 9)
 1,297  4,999  عهدة برامج
 124  759  عهدة العمل

  9,532  3,933 



  

 معية تنمية القرى الخيريةج
 (692)االجتماعية برقم التنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 العقارات واالالت والمعداتصافي ( 3)
 اإلجمالي  سب آلىوحا الكترونيةأجهزة   تجهيزاتو أثاث   

       التكلفة 

 29,199  9,661  14,434  الرصيد بداية السنة

 3,344  444  2,499  إضافات خالل السنة

 13,999  9,333  22,119  السنةالرصيد في نهاية 

       اإلهالك المتراكم

 13,692  5,996  9,676  الرصيد بداية السنة

 4,992  1,917  2,495  هالك السنةإ

 32,929  6,221  33,663  الرصيد في نهاية السنة

       

       القيمة الدفترية 

 31,131  2,112  31,652  م 2139ديسمبر  13الرصيد 
 39,932  1,633  31,561  م 2132ديسمبر  13الرصيد 

 
 
 

 

(4) 



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)االجتماعية برقم التنمية مسجلة بوزارة العمل و 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

  الغير ملموسة صافي األصول( 6)
 وانظمة حاسب الىبرامج   

 اإلجمالي  وموقع الكترونى 

     التكلفة 
 3,675  3,675  الرصيد بداية السنة

 5,599  5,599  إضافات خالل السنة

 9,353  9,353  الرصيد في نهاية السنة

     المتراكم االطفاء

 735  735  الرصيد بداية السنة

 927  927  اطفاء السنة

 3,362  3,362  الرصيد في نهاية السنة

     

     القيمة الدفترية 

 5,631  5,631  م 2139ديسمبر  13الرصيد 

 2,991  2,991  م 2132ديسمبر  13الرصيد 
 

 (19)



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)االجتماعية برقم التنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13                                    إعانة الوزارة  ( 5)
 599,999  -  برامج وأنشطة اعانة
-   116,215  يةيلتشغ اعانة

 -  64,699  اعانة مدير الجمعية
 -  49,999  اعانة باحثين

  211,233  311,111 
 

 

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13                                    مصروفات االنشطة ( 2)

 455,341  174,994  مصروفات البرامج الجمعية المتنوعة
 34,442  196,544  مصاريف متنوعة

  161,611  993,121 
 

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13  االداريةالمصروفات العمومية و ( 9)
 336,433  257,929  مرتبات واجور وما في حكمها

 19,373  37,699  تأمينات اجتماعية 
 55,491  12,975  مصروف مكافأة نهاية الخدمة

 26,167  49,299  ايجارات
 24,144  -  احبارمطبوعات وقرطاسية و 

 -  9,254  وتذاكر سفر انتقاالت
 2,797  3,647  ومياةمصاريف كهرباء 

 6,235  4,959  وانترنت  بريد وهاتف
 2,744  2,926   بوفيةمصروفات ضيافة و 

 356  613  وزيوتمصروفات محروقات 
 15,776  -  رسوم حكومية 

-   6,636  تاستشارااتعاب و 
 395  12,224  ترميم صيانة و 

 965  2,259  مصروفات نقل 
 3,499  -  هدايا 

 5,593  مصروفات بنكية 
 

 5,543 
 2,491  -  مصروفات اخري متنوعة

  199,339  312,261 
 (11) 



  

 جمعية تنمية القرى الخيرية
 (692)االجتماعية برقم التنمية مسجلة بوزارة العمل و 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  2139ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 م 2132ديسمبر  13  م 2139ديسمبر  13  صافى االصول المقيدة( 31)

 45,455  45,455  زكاة 

 25,999  25,999  برنامج الحوار االسري 

 25,999  25,999  برنامج أسوة 

 63,911  5,939  برنامج عماد التعليمي

 264,644  149,666  برامج الجمعية المتنوعة
  299,633  921,661 

 عام (33)
 م21/4/2929تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من قبل اإلدارة بتاريخ  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12) 


