
جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

الجبيل - المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م



القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م 

الصفحةالفهرس

 ١ - ٢تقرير مراجع الحسابات المستقل 

٣قائمة المركز المالي 

٤قائمة األنشطة

٥قائمة التدفقات النقدية

إيضـاحات حول القوائم المالية  ٦ -١٢

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا   



٢٠١٨م٢٠١٩مإيضاح

األصول 

األصول المتداولة

٢٦٦٬٨٢٠٧٦٢٬٤١٣نقد لدى البنوك

٢٬٣٦٦   -٤مصروفات مدفوعه مقدما وأرصدة مدينة أخرى

٢٦٦٬٨٢٠٧٦٤٬٧٧٩إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة

٥٧١٬٤٣٤١٣٬٨٢٦ممتلكات وأالت ومعدات بالصافى

٦٢٧٬٢٥١٣٧٬٦٢٧صافي األصول غير الملموسة

٩٨٬٦٨٥٥١٬٤٥٣إجمالي األصول غير المتداولة

٣٦٥٬٥٠٥٨١٦٬٢٣٢إجمالي األصول

المطلوبات وصافى األصول

المطلوبات المتداولة

١٬١٩٠   -مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

١٬١٩٠ -إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

٧٦٬١٨٤١٬٥٧٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٦٬١٨٤١٬٥٧٥إجمالي المطلوبات غير المتداولة

صافي األصــول

١٤٣٬٧٤٥٦١٣٬٤٦٧صافي األصــول غير المقيدة

٢١٥٬٥٧٦٢٠٠٬٠٠٠صافي األصول المقيدة

٣٥٩٬٣٢١٨١٣٬٤٦٧إجمالي صافي األصول

٣٦٥٬٥٠٥٨١٦٬٢٣٢إجمالي المطلوبات وصافي األصــول

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩ م

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٣-

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  



٢٠١٨م٢٠١٩مأنشطة مقيدة أنشطة غير مقيدة إيضاح

اإليرادات والمكاسب

٦٬٠٤٤ ٣٬٨٨٠  -٣٬٨٨٠ التبرعات النقدية

-٥٬٤٠٠ -٥٬٤٠٠ إشتراكات األعضاء

٨٠٠٬٠٠٠ ٤٢٬٠٠٠ -٤٢٬٠٠٠ ٨اإلعانات الحكومية

٢٠٠٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠   ٥٠٬٠٠٠ -دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية لتأسيس الجمعية

-٥٠٬٠٠٠  ٥٠٬٠٠٠ -دعم موظفي شركة سابك

-١٠٬٦٠٠  ١٠٬٦٠٠-إيرادات دورات

١٬٠٠٦٬٠٤٤ ١٦١٬٨٨٠ ١١٠٬٦٠٠ ٥١٬٢٨٠ إجمالي اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

-(١٤٢٬٧٧٤ )(٩٥٬٠٢٤ )(٤٧٬٧٥٠ )٩مصروفات األنشطة

(١٩٢٬٥٧٧ )(٤٧٣٬٢٥٢ ) -(٤٧٣٬٢٥٢ )١٠المصروفات العمومية واإلدارية 

(١٩٢٬٥٧٧ )(٦١٦٬٠٢٦ )(٩٥٬٠٢٤ )(٥٢١٬٠٠٢ )إجمالي المصروفات والخسائر 

٨١٣٬٤٦٧ (٤٥٤٬١٤٦ )١٥٬٥٧٦ (٤٦٩٬٧٢٢ )التغير في صافى  األصول خالل العام 

-٢٠٠٬٠٠٠٨١٣٬٤٦٧ ٦١٣٬٤٦٧ صافى األصول بداية العام 

٨١٣٬٤٦٧ ٣٥٩٬٣٢١ ٢١٥٬٥٧٦ ١٤٣٬٧٤٥ صافي األصول نهاية العام 

قائمة األنشطة  للسنة المنتهية في  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م
جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٤-

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا   



٢٠١٨م٢٠١٩م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٨١٣٬٤٦٧ (٤٥٤٬١٤٦ )التغير فى صافى األصول

تسويات مطابقة صافى االصول مع صافي النقد المتوفر من 
األنشطة التشغيلية:

٣٧٧ ٥٬٢٣٩ استهالك ممتلكات واالت ومعدات

٣٬٨٧٨ ١٠٬٣٧٦ إطفاء األصول غير الملموسة

١٬٥٧٥ ٤٬٦٠٩  مخصص مكافأة نهاية الخدمة المكون

٨١٩٬٢٩٧ (٤٣٣٬٩٢٢ )التغير فى صافى األصول بعد إضافة وخصم البنود غير النقدية

التغيرات في األصول والمطلوبات المتداولة

(٢٬٣٦٦ )٢٬٣٦٦ مصروفات مدفوعه مقدما وأرصدة مدينة أخرى

١٬١٩٠ (١٬١٩٠ )مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

٨١٨٬١٢١ (٤٣٢٬٧٤٦ )صافي  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

(٥٥٬٧٠٨ )(٦٢٬٨٤٧ )المدفوع لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

(٥٥٬٧٠٨ )(٦٢٬٨٤٧ )صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

٧٦٢٬٤١٣ (٤٩٥٬٥٩٣ )صافي التغير في النقد  خالل العام

  -٧٦٢٬٤١٣ رصيد النقد في بداية العام

٧٦٢٬٤١٣ ٢٦٦٬٨٢٠ النقد  في نهاية العام

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٥-

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  



إيضاحات حول القوائم المالية للسنه المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م

-١

-٢

-٣

الممتلكات واآلالت والمعدات
تي ة ال تخدام ، بالطريق ة لإلس ل الموجودات قابل اليف مباشرة تجع ث تشمل أي تك تعترف الجمعية بالموجودات بنموذج التكلفة حيث يتم قياسها بتكلفة اإلقتناء بحي
افع اإلقتصادية ي المن ادة ف وط . يتم رسملة النفقات الالحقة عندما تكون هناك زي ائر الهب ع خس تهالك وأي مجم ع اإلس ا مجم اً منه ة مطروح دها إدارة الجمعي تنش

. المستقبلية للجمعية وباإلمكان قياسها بشكل موثوق

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية

مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

- جميع األهداف الخيرية األخرى التي تتفق مع أهداف الجمعية المدرجة في النظام األساسي للجمعية .

نبذة مختصرة عن الجمعية

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية.

عملة العرض والنشاط
تم عرض القوائم المالية بالرياالت السعودية وهي العملة الرئيسية وعملة العرض للجمعية.

الدفاتر التجارية
تمسك الجمعية حسابات منتظمة على الحاسب اآللي وباللغة العربية.

رقية - جمعية أهلية تعمل بموجب الترخيص رقم ( ٩٠٠ ) والصادر من وزارة العمل والتنمية ة الش جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطق
االجتماعية بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨هـ ومركزها الرئيسي مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية .

تتم مراجعة األحكام والتقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر، والتعديالت التي تترتب عليها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في
فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

ن ادرة م دارات الص ايير واإلص عودية والمع ة الس ة العربي ي المملك دة ف م المعتم طة الحج إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوس
ودات احات الموج ات وإيض ودات والمطلوب الغ الموج ى مب ر عل د تؤث تي ق ات ال ديرات واإلفتراض تخدام التق ب إس انونيين يتطل بين الق عودية للمحاس ة الس الهيئ
ل ى أفض ة عل ديرات مبني ن أن التق الرغم م رير. ب ترة التق الل ف روفات خ رادات والمص الغ اإلي ى مب افة إل ة ، إض وائم المالي اريخ الق ة بت ات المحتمل والمطلوب

المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة في تاريخ إصدار القوائم المالية وفي ظل الظروف إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

تتمثل أهداف الجمعية طبقا لنظامها االساسي فيما يلي :

- تهيئة المقبلين علي الزواج وتقديم برامج توعية لعموم شرائح المجتمع في مجاالت اإلرشاد األسري .

- األرشاد األسري لحل المشكالت التي تواجة األسرة وذلك من خالل تقديم األرشاد بالهاتف واألرشاد بالمقابلة .

- تنفيذ برامج التوافق بين الراغبين للزواج من الجنسين وإصالح ذات البين .

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

أهداف الجمعية

- توعية المجتمع بأهمية تيسير الزواج وتحقيق التكافل االجتماعي بين أفرادة وعدم المغااله في المهور للحد من العنوسة .

تستهلك الممتلكات واألالت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لكل منها ويتم تطبيق نسب اإلستهالك السنوية التالية :

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

 الذمم المدينة التجارية
ي " ذمم مدينة تجارية " تظهر الذمم المدينة بالرصيد المستحق في ة ف وائم المالي داد الق اريخ إع ن ت تدرج الذمم المدينة التي تستحق خالل فترة اثني عشر شهراً م
ن دور م مبالغ الفواتير األصلية بعد خصم مخصص المبالغ المقدرة الغير قابلة للتحصيل؛ يتم اعداد مخصص المبالغ المقدرة الغير قابلة للتحصيل من الرصيد الم
اتورة األصلية - مثل روط الف ب ش تحقة بموج الغ المس ة المب ن تحصيل كاف ة م ن الجمعي دم تمك ى ع السنة السابقة ، وكذلك عندما يكون هناك دليل موضوعي عل

احتمال إفالس أو مواجهة المدين لصعوبات مالية - يتم تسجيل تلك المخصصات في قائمة االنشطة، ويتم شطب الديون المعدومة عند تكبدها.

 إستخدام التقديرات

١٥%أجهزة ومعدات مكتبية

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٦-

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  



األصول غير الملموسة
 يتم إثبات األصول غير الملموسة بقيمتها العادلة أي علي أساس تكلفتها عند األقتناء وحسب طبيعه العملية التي بموجبها تم أقتناء األصل غير الملموس .

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

يتمثل المخزون في المواد العينية المتبرع بها أو المشتراه بمعرفة إدارة الجمعية بغرض توزيعها علي المستفيدين من أنشطة الجمعية.
المخزون

تتبع الجمعية سياسة المتوسط المرجح البسيط لتسعير المخزون حيث تستخدم الجمعية نظام الجرد الدوري في المحاسبة عند حركة المخزون ويحسب متوسط
تكلفة الوحدة في نهاية الفترة المالية وفي نهاية العام يأخذ عند تسعير المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل ويتم تقييم المخزون المشترى من قبل الجمعية
بسعر التكلفة والمخزون الداخل للمستودعات من التبرعات العينية يتم تقييمة من قبل لجنة مشكلة من إددارة الجمعية وفي نهاية العام يتم تقييم المخزون بنفس

األسعار التي تم تقييمة بها عند دخوله المستودعات .

تسعير المخزون

ا في تي يستحق دفعه الغ ال ة" متداول عندما يتوقع تسويته خالل إثني عشر شهراً من تاريخ القوائم المالية؛ يتم إثبات اإللتزام بالمب ة تجاري م دائن تزام "ذم بر إل يعت
ورد؛ طة الم م تصدربواس ا أو ل ير به دار فوات المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة، أو التي تم تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بها إلى الجمعية سواًء تم إص
تزام اس اإلل ي يق ات األول ن اإلثب روض ع طة، أو الق ة األنش ن خالل قائم ة م ة العادل ك بالقيم دى البن ابات المكشوفة ل يتم إثبات اإللتزام المالي والذي يشمل الحس
حوبات ن الس دة الناشئ م روف الفائ م إدراج مص رض؛ يت المالي المتداول بسعر المعاملة بما في ذلك تكاليف المعاملة مطروحاً منه أي مدفوعات لتسديد أصل الق

على المكشوف في قائمة األنشطة .

الذمم الدائنة التجارية

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

يتم احتساب مخصص نهاية الخدمة بناًء على القواعد المنظمة لذلك وطبقا لنظام العمل السعودي ويتم إثبات مصروف ترك الخدمة طبقا لمبدأ االستحقاق في
. نهاية السنة المالية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

المصروفات اإلدارية والعمومية
يتم إعتبار جميع التكاليف المتعلقة باإلدارة والتي تتكبدها الجمعية خالل السنة المالية كمصروفات إدارية وعمومية.

إيضاحات حول القوائم المالية للسنه المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩م ( تتمة )

تحويل العمالت اإلجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي وهو العملة العملية للجمعية بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة ، ويتم تحويل األصول

والخصوم بالعمالت األجنبية كما في تاريخ المركز المالي إلى اللایر السعودي باألسعار السائدة في نهاية السنة ، إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات 

يتم قياس األصل الغير ملموس في القوائم المالية وفقا لتكلفتة التاريخية بعد تعديلة باإلستنفاذ .

ل ، ويتم قياس خسائر ن األص تردادها م ن اس ة الممك ي أساس القيم ة عل ير الملموس ة األصول غ ي قيم حيث يتم إثبات األصول الغير ملموسة في حالة الهبوط ف
ية ال الرئيس ن األعم الهبوط في قيمة األصل بالنقص في القيمة الدفترية عن القيمة الممكن استردادها وتعرض خسائر الهبوط في قائمة األنشطة ضمن األنشطة م

، ويتم إثبات تلك المصروفات طبقا لمبدأ االستحقاق.

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٧-

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  
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يتم إثبات المصروفات التي تتحملها الجمعية بأسعار حيازة المنافع التي تم الحصول عليها ويتم إثبات تلك المصروفات طبقا لمبدأ االستحقاق .

* التغير في صافي األصول المقيدة يمثل مقدار أو النقص الناتج عن اآلتي :
١- التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت او بإستيفاءها من قبل الجمعية

٢- التحويالت وإعادة التصنيف من وإلي صافي األصول األخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع او أنقضاء القيد بمرور الوقت او إستيفاءة من قبل الجمعية

هي األصول الخاضعه لقيود من جانب المتبرع وهذه القيود مرتبطة بأستخدام تلك األصول ألغراض محدودة سواء من حيث قيود األستخدام  المقيدة * األصول
أو قيود التوقيت وقد تكون األصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية .

* التغير في صافي األصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج عن اآلتي :

قائمة األنشطة

* يتم إثبات التبرعات العينية والتي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات عند إمكانية قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك 
التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع .

* يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في أصول ثابتة علي صافي األصول مباشرة وال يتم اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية .

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

تتضمن قائمة األنشطة اإليرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر والتحويالت بين فئات األصول وتعرض قائمة األنشطة تفاصيل التغير في صافي األصول 
المقيدة وغير المقيدة وكذلك صافي أصول األوقاف كما يلي :-

* األصول غير المقيدة : -هي األصول التي ال تتخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة الكاملة للجمعية وقد تكون األصول غير المقيدة 
. أصول مالية أو عينية

٢- التحويالت وإعادة التصنيف من وإلي فئات صافي األصول األخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع او أنقضاء القيد بمرور الوقت او إستيفائة من قبل 
الجمعية

١- اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر التي ال تمثل تغيير في صافي األصول المقيدة أو صافي أصول األوقاف .

اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

 تتمثل اإليرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات واإلعانات والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة ويتم 
* يتم إثبات اإلعانات طبقا ألساس االستحقاق في حال ان تكون اإلعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة .معالجة اإليرات كما يلي :-

* يتم إثبات التبرعات والزكوات والمنح الغير قابلة للقياس بشكل دقيق طبقا لألساس النقدي .

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-٨-

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  
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مصروفات مدفوعه مقدما وأرصدة مدينة أخرى٤-

٢٠١٨م٢٠١٩ميتألف هذا البند مما يلي :

-  ٢٬٣٦٦

- ٢٬٣٦٦

ممتلكات وأالت ومعدات، بالصافي٥-
المجموع

 ١٤٬٢٠٣

 ٦٢٬٨٤٧

 ٧٧٬٠٥٠

 ٣٧٧

 ٥٬٢٣٩

 ٥٬٦١٦

 ٧١٬٤٣٤

 ١٣٬٨٢٦

كما فى ١ يناير ٢٠١٩م

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

صافي القيمة الدفترية 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

أجهزة ومعدات مكتبية

 ١٤٬٢٠٣

 ٦٢٬٨٤٧

 ٧٧٬٠٥٠

 ٣٧٧

 ٥٬٢٣٩

 ٧١٬٤٣٤

 ١٣٬٨٢٦

 ٥٬٦١٦

التكلفـــــة

كما فى ١ يناير ٢٠١٩م

اإلضافات 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

مجمع اإلستهالك

اإلضافات 

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

 ً مصروفات مدفوعة مقدما

اإلجمالي

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
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رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  
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صافي األصول غير الملموسة٦-
٢٠١٨م٢٠١٩ميتألف هذا البند مما يلي :

التكلفة

   ٤١٬٥٠٥  ٤١٬٥٠٥كما فى ١ يناير

٤١٬٥٠٥ ٤١٬٥٠٥ كما في ٣١ ديسمبر

مجمع االطفاء

٣٬٨٧٨ ٣٬٨٧٨ كما فى ١ يناير

-١٠٬٣٧٦ إطفاء العام 

٣٬٨٧٨ ١٤٬٢٥٤ كما في ٣١ ديسمبر 

صافي القيمة الدفترية

٣٧٬٦٢٧ ٢٧٬٢٥١ كما في ٣١ ديسمبر 

٣٧٬٦٢٧ ٣٧٬٦٢٧ كما في ٣١ ديسمبر 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة٧-
٢٠١٨م٢٠١٩ميتألف هذا البند مما يلي :

 -١٬٥٧٥ الرصيد بدايه السنة

١٬٥٧٥ ٤٬٦٠٩ المكون خالل السنة

 ١٬٥٧٥ ٦٬١٨٤

اإلعانات الحكومية٨-
٢٠١٨م٢٠١٩ميتألف هذا البند مما يلي :

٨٠٠٬٠٠٠ ٤٢٬٠٠٠ إعانة الوزارة لدعم أنشطة وبرامج مساعدات األسر المحتاجة

 ٨٠٠٬٠٠٠ ٤٢٬٠٠٠

مصروفات األنشطة٩-
٢٠١٨م٢٠١٩ميتألف هذا البند مما يلي :

 ١٤٬١٩٦-

 -١٣٬٦٥٣ هدايا وحوافز أمسيات ودورات

 -١٣٬٥٤٥ مصاريف غير مقيدة دورات تدريبية

 -٣٤٬٢٠٥ مصاريف غير مقيدة أمسيات ثقافية

 ١٤٬١٢٥-

 -٥٣٬٠٥٠ أجور المستشارين اإلجتماعيين

 ١٤٢٬٧٧٤-

أجور موظفي شركة كفاءات

أمسيات ثقافية تنمية أسرية

الرصيد آخر السنة

اإلجمالي

اإلجمالي

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-١٠-

مین الصندوقأنائب رئیس مجلس اإلدارةرئیس مجلس اإلدارة

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  
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 المصروفات العمومية واإلدارية١٠-

٢٠١٨م٢٠١٩ميتألف هذا البند مما يلي :

٤٧٬٦٩٣ ٢٠٣٬٨٧٧ الرواتب وما في حكمها

٦٢٬٧٢٦ ٧٢٬٣٦٦ اإليجارات

٤٤٬٤٧١ ١٬٨٩٠ متنوعة

٣٥٧ ١٢٬٠٣٥ تأمينات اجتماعية

١٬٥٧٥ ٤٬٦٠٩ مكافأة نهاية الخدمة

٣١٬٥٠٠ -دهانات

-٢٠٬٩٢٠ كهرباء ومياه وغاز

-١٤٬٢٢٠ الهاتف والبريد

-٢٬٥٨٠ مكتبية ومطبوعات

-١٠٬٦٣١ ضيافة ونظافة

-٤٦٠ محروقات ومصروفات سيارات

-٣٤٬٢١٠ صيانة وإصالح

-١٧٬٣١٠ دعاية وإعالن

-٩٬٢١١ رسوم حكومية

-٤٣٢ مصروفات بنكية وعموالت

-٢٬٦٣٢ مصروفات إنتقاالت وسفر

-٥٠٬٢٥٣ تكاليف دورات واستشارات

٣٧٧ ٥٬٢٤٠ استهالك ممتلكات وأالت ومعدات

٣٬٨٧٨ ١٠٬٣٧٦ إطفاء أصول غير ملموسة

 ١٩٢٬٥٧٧ ٤٧٣٬٢٥٢

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودي 

اإلجمالي

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
-١١-

رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  
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األدوات المالية وإدارة المخاطر١٠-

إعتماد القوائم المالية لإلصدار١١-

عام١٢-
تم تقريب األرقام الظاهرة بالقوائم المالية إلى أقرب لایر سعودي.

تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل  مجلس اإلدارة بتاريخ  ٣٠ رجب ١٤٤١هـ  الموافق (٢٠٢٠/٠٣/٢٥م).

ة وائم المالي داد الق م إع ث يت ة ، وحي ل عادل ك وبشروط تعام ي ذل ة ف راف راغب ن أط ا بي تزام م داد إل تمثل القيمة العادلة التي بموجبها تبادل أصل أو س
ودات ة للموج ة العادل د اإلدارة أن القيم درة ، تعتق ة المق ة العادل للجمعية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فأنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية والقيم

والمطلوبات المالية الخاصة بالجمعية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية .

جمعية محبة للتنمية األسرية بمدينة الجبيل الصناعية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية برقم (٩٠٠)

مخاطر العمالت
عودي اللایر الس ي ب ية ه ة األساس هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ، إن معامالت الجمعي
والمعامالت األخرى بالعمالت األجنبية غير مادية ، تراقب اإلدارة تقلبات أسعار العمالت على أساس منتظم وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

رى ة األخ ذمم المدين ة وال ة التجاري ذمم المدين وك وال دى البن د واألرصدة ل تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي من النق
والذمم الدائنة التجارية والخصومات األخرى ، وتتعرض هذه األدوات إلى المخاطر التالية :

القيمة العادلة

ي ية ف هي مخاطر عدم مقدرة أحد األطراف بالوفاء بإلتزاماته المالية مما يتسبب في خسائر للطرف اآلخر ، تتمثل الذمم التجارية واألخرى بصفة أساس
مبلغ مستحق من مجموعة ذات سمعة طيبة وموقفها المالي قوي وعليه ال تتعرض العمليات لمخاطر إئتمان هامة.

مخاطر اإلئتمان

ة . تنتج مخاطر السيولة في عدم التمكن من بيع األدوات المالي ة ب ا المتعلق اء بإلتزاماته ة للوف وال الالزم تمثل مخاطر السيولة عدم التمكن من توفير األم
أصل مالي وبسرعة كافية وبمبلغ يقارب قيمته العادلة لتفادي أو تقليل أي خسارة .

مخاطر السيولة

«إن اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية»
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رئیس مجلس اإلدارة

امديسعید بن أحمد الغامدي

نائب رئیس مجلس اإلدارة 

فیصل بن حسن مغربي      

مین الصندوقأ  

لقرنيعلي بن ظافر ا  




