
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمعية كنف الخيرية 
  جمعية خيرية غير هادفه للربح 

  المملكة العربية السعوديـة  -  الدمام
  القوائم المالية  

  م 31/03/2021للربع المنتهي في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقــــــم  
 الـصـفـحـة 

  1  قائمة المركز المالي 

  2   قــائــمة األنشــطة 

 6ـ  3  ية إيضاحات حول القوائم المال



  جمعية كنف الخيرية
  ) 685والتنمية االجتماعية برقم (لموارد البشرية مسجلة بوزارة ا

   قائمة المركز المالي
م 1220مارس13  كما في  
بالريال السعودي المبالغ  

  
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

1 

 

  
 اإليضاح 

 2020ديسمبر  31    2021مارس  31

       األصــــــــــول 

      األصــول الـمـتـداولـة 

   10,369,224     8,381,128   النقد ومافي حكمه 

مصاريف مدفوعة مقدمة  وارصدة مدينة 
  أخرى

1   8,793,211      749,449   

   11,118,673      17,174,339  ـتـداولـة مـجـمـوع األصــــول الـم

      األصــول طـويـلـة األجــل 

   68,337      65,675   2 أصل غير ملموس  

   777,214      770,594   3  بالصافي  - األصـول  الـثـابتـة 

 845,551    836,268  مـجـمـوع األصـــول طـــويـلـة األجــــل 

 11,964,224    18,010,607  إجــمــالــي األصــــــول 

      المطلوبات وحـقـوق الـشـركـاء 

      المطلوبات الـمـتـداولـة 

 -       5,725,001 شركة بوبا للتأمين الطبي 

مـسـتـحـقــة وأرصـدة دائنـة مـصـاريـف 
  أخـرى 

4   119,758      162,698   

   162,698      5,844,759  مـجـمـوع المطلوبات  الـمـتـداولـة 

      ولـة المطلوبات غير الـمـتـدا

   32,864      38,406   5 مكافأة نهاية الخدمة 

   32,864      38,406  مـجـمـوع المطلوبات الـمـتـداولـة 

   195,562     5,883,165    إجـمـالـي المطلوبات 

      صافي األصول غير المقيدة 

   697,880      668,579 صافي األصول غير المقيدة 

   10,422,767     10,810,849    صافي األصول المقيدة 

   648,015     648,015    صافي أصول االوقاف 

   11,768,662     12,127,443    إجمالي صافي األصول 

   11,964,224      18,010,607  إجمالي المطلوبات وصافي األصول 



  جمعية كنف الخيرية
  ) 685والتنمية االجتماعية برقم (لموارد البشرية مسجلة بوزارة ا
 قــائــمة األنشــطة 

م 1220مارس13 كما في  
بالريال السعودي المبالغ  

  
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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 2020ديسمبر  31   2021مارس  31   أنشطة االوقاف    أنشطة مقيدة    أنشطة غير مقيدة    إيـضـاح  

              االيرادات والمكاسب 

   786,404    -    -         تبرعات المؤسسين ورجال األعمال 

   235,000     30,000   -      30,000       تبرعات إشتراكات 

   741,329     594,386   -      594,386       التبرعات النقدية 

   24,206    -    -          إيردات األوقاف 

   112,000    -    -          إيرادات الزكاة 

   7,448,264     562,592   -      473,840     88,752     ت تبرعات الشركا 

   660,668     160,222         160,222     تبرعات مجلس اإلدارة 

   600,000    -            إعانات حكومية 

   956    -    -          اإليرادات األخرى 

   10,608,827     1,347,200    -     1,098,226     248,974     اجمالي االيرادات والمكاسب 

              مصروفات والخسائر: لا

 ) 7,547,937(   ) 710,144(   -     ) 710,144(    -      6 مصروفات االنشطة 

 ) 1,094,200(   ) 278,275(   -     -     ) 278,275(     7  المصروفات العمومية واالدارية 

 ) 1,097(     -     -           خسائر إستبعاد أصول 

 ) 8,643,234(   ) 988,419(   -   ) 710,144(   ) 278,275(     اجمالي المصروفات والخسائر 

   1,965,593     358,781    -     388,082   ) 29,301(     صافي قائمة االنشطة 

   9,803,070     11,768,662     648,015     10,422,767     697,880     صافي االصول بداية العام 

    -   -   -   -     اخطاء سنوات سابقة 

   11,768,663     12,127,443     648,015     10,810,849     668,579    صافي االصول نهاية العام 

 

 



  جمعية كنف الخيرية
  ) 685والتنمية االجتماعية برقم (لموارد البشرية مسجلة بوزارة ا

   حول القوائم المالية إيضاحات  
م 1220مارس13 كما في  
بالريال السعودي المبالغ  

  
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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ـ مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة   1
 أخرى

    

 2020ديسمبر  31   2021مارس  31 

 317,132    190,246  إيرادات مستحقة 

 -     7,023,408  تأمين طبي مقدم لأليتام 

 2,269    -   موردين دفعات مقدمة

 430,048    1,579,558  ضريبة القيمة المضافة 

  8,793,211   749,449 

     

     األصول غير ملموسة بالصافي  - 2

       الـتـكـلـفـة 

       71,000 م2021/01/01رصيد في 

      0 إضافات خالل العام 

      0 إستبعادات 

       71,000 م 2020/03/31فـي 

     اإلهالك المتراكم 

       2,663 م2021/01/01رصيد في 

        2,663 االستـــهالك الربـــعي 

      إستبعادات 

       5,326 م 2021/03/31فـي 

       65,675 2020/03/31صافي القيمة الدفترية في 

       68,337 2020/12/31صافي القيمة الدفترية في 



  جمعية كنف الخيرية
  ) 685والتنمية االجتماعية برقم (لموارد البشرية مسجلة بوزارة ا

   حول القوائم المالية إيضاحات  
م 1220مارس13 كما في  
بالريال السعودي المبالغ  

  
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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                         األصـول الـثـابتـة ـ بـالـصـافـي ـ   3

 
 األراضي 

  
أجهزة ومعدات  

 مكتبية

   
  لعدد واألدوات ا

   
  األثاث والمفروشات 

  
   اإلجـمــالـي 

        
                  الـتـكـلـفـة 

 12,913  161,793    682,000 م2021/01/01رصيد في 
 

39,900  896,606  

 1,088   1,088   -       -   إضافات خالل العام 

 -           إستبعادات 

 897,694   40,988   12,913   161,793    682,000  م 2020/03/31فـي 

            اإلهالك المتراكم 

 119,392  13,241  8,297  97,854    -  م2021/01/01رصيد في 

 6,067    -   االستـــهالك الربـــعي 
 

484 
 

1,157  7,708 

 127,100   14,398   8,781   103,921    -  م 2021/03/31فـي 

 770,594   26,590   4,132   57,872    682,000  2021/03/31صافي القيمة الدفترية في 

 777,214   26,659   4,616   63,939    682,000  2020/12/31صافي القيمة الدفترية في 

 



  جمعية كنف الخيرية
  ) 685والتنمية االجتماعية برقم (لموارد البشرية مسجلة بوزارة ا

   حول القوائم المالية إيضاحات  
م 1220مارس13 كما في  
بالريال السعودي المبالغ  

  
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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    ـ مـصـاريـف مـسـتـحـقــة وأرصـدة دائنـة أخـرى 4

 2020ديسمبر  31   2021مارس  31 

 51,976    119,758  مصروفات مستحقة 

 73,222    -   تبرعات مدفوعة مقدما 

 37,500    -   أرصدة دائنة أخرى

  119,758   162,698 

     

   

     مخصص مكافأة نهاية الخدمة  - 5

 2020ديسمبر  31   2021مارس  31 

 10,389    32,864  أول المدة 

 -    -   المستخدم 

   22,475      5,542  المكون

  38,406   32,864 

 

 

 

 



  جمعية كنف الخيرية
  ) 685والتنمية االجتماعية برقم (لموارد البشرية مسجلة بوزارة ا

   حول القوائم المالية إيضاحات  
م 1220مارس13 كما في  
بالريال السعودي المبالغ  

  
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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     ـ  مصروفات النشاط  6

 2020ديسمبر  31   2021مارس  31 

 191,175    61,369  رواتب وأجور ومافي حكمها 

 20,655    8,634  تأمينات إجتماعية 

 177,428    150  دعاية وإعالن

 7,073,038    638,492  مساعادات تأمينات طبية 

 67,641    1,500  منافع وخدمات 

 18,000    -   توعية صحية 
  710,144   7,547,937 
     

     ـ  مـصــاريـف عـمـومـيـة واداريـة  7

 2020ديسمبر  31   2021مارس  31 

 375,303    112,200  أجــور ومـرتـبـات ومـا فـي حـكـمـهـا 

 233,748    57,500  ايجار المكتب 

 48,867    16,875  التأمينات االجتماعية 

 22,475    5,542  مكافـأة نهــاية الخدمة 

 407     دعاية واعالن

 87,000    0  مكافآت وحوافز 

 7,459    714  كهرباء 

 33,313    7,182  هاتف فاكس وبريد 

 8,364    1,888  مستهلكات 

 46,154    11,250  بدل نقل 

 115,387    28,125  بدل سكن

 44,950    11,238  بدل اجازات 

 3,008    2,037  ضيافة ونظافة 

 15,995     صيانة واصالح 

 0    12,680  اخرى

 3,068    674  عموالت بنكية 

 18,880     تكاليف مهنية وتسويقية 

 29,822    10,371  اهالكات 

  278,275   1,094,200 

 


