
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية كنف الخيرية 

 جمعية خيرية غير هادفه للربح 

 المملكة العربية السعوديـة  - الدمام

 لفترتي الثالثة أشهر القوائم المالية 

 2020سبتمبر30أشهر المنتهيتين في  التسع و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقــــــم  

 الـصـفـحـة 

 1 قائمة المركز المالي 

 2  قــائــمة األنشــطة 

 6ـ  3 إيضاحات حول القوائم المالية 



 جمعية كنف الخيرية

 ( 685والتنمية االجتماعية برقم )لموارد البشرية مسجلة بوزارة ا

   قائمة المركز المالي

م 0220سبتمبر30  كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية 10الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

1 

 

 اإليضاح   
سبتمبر   30

2020 
ديسمبر  31 

2019 

     األصــــــــــول 

     األصــول الـمـتـداولـة 

   8,432,892    10,590,439  3 النقد ومافي حكمه 

مدفوعة مقدمة  وارصدة مدينة مصاريف 

 أخرى
4  2,421,464    422,132   

   835,759    148,951  5 عمالء

   9,690,783    13,160,855 مـجـمـوع األصــــول الـمـتـداولـة 

    األصــول طـويـلـة األجــل 

   775,364    762,063  6 بالصافي  -األصـول  الـثـابتـة 

 -    33,500 أصل غير ملموس تحت اإلنشاء 

 775,364  795,563 مـجـمـوع األصـــول طـــويـلـة األجــــل 

 10,466,147  13,956,417 إجــمــالــي األصــــــول 

    المطلوبات وحـقـوق الـشـركـاء 

     المطلوبات الـمـتـداولـة 

   312,652  - شركة بوبا للتأمين الطبي 

مـصـاريـف مـسـتـحـقــة وأرصـدة دائنـة 

 أخـرى 
7  111,983    340,037   

   652,689    111,983 مـجـمـوع المطلوبات  الـمـتـداولـة 

    المطلوبات غير الـمـتـداولـة 

   10,389    27,199  8 مكافأة نهاية الخدمة 

   10,389    27,199 مـجـمـوع المطلوبات الـمـتـداولـة 

   663,078    139,182  إجـمـالـي المطلوبات 

    صافي األصول غير المقيدة 

   1,016,178    1,452,166 صافي األصول غير المقيدة 

   8,163,082    11,725,249  صافي األصول المقيدة 

   623,809    639,820  صافي أصول االوقاف 

   9,803,069    13,817,236  إجمالي صافي األصول 

   10,466,147    13,956,417 إجمالي المطلوبات وصافي األصول 



 جمعية كنف الخيرية

 ( 685مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
األنشــطة قــائــمة   

م 0220سبتمبر 03 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية 10الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

2 

 

  2020سبتمبر  30  2020سبتمبر  30  أنشطة االوقاف   أنشطة مقيدة   أنشطة غير مقيدة   إيـضـاح  

 ثالث اشهر 
 2019ديسمبر  31 

              االيرادات والمكاسب 

اشتراكات أعضاء     

 الجمعية العمومية  
  -  65,000    -  65,000    -  240,000   

تبرع مجلس االدارة  

 للتشغيلي 
  660,668    -  -  660,668    -  223,637   

تبرع كبار الشخصيات  

 ورجال االعمال 
  -  559,072    -  559,072    14,000    4,319,070   

ت والمؤسسات  الشركاتبرع 

 للبرنامج 
  507,782    5,103,725    -  5,611,507    475,356    5,262,853   

مساهمات الجمعية  

 المستفيدة 
  -  1,185,739    -  1,185,739    -  410,932   

   354,244    41,155    134,068  -    134,068  -   البرامج المستمرة  

الحكومية  المنح 

 والمؤسسات المانحة 
    1,120,500      1,120,500    283,000    - 

   2,610    106,743    560,589      560,589     المتجر االلكتروني 

   143,391    45,929    168,721  -    168,721  -   تبرعات متنوعة 

   207,000    7,000    112,000  -    112,000  -   واردات الزكاة 

   47,969    9,624    16,011    16,011  -  -   واردات الوقف 

   5,994  -    837  -  -    837   ايرادات اخرى 

اجمالي االيرادات  

 والمكاسب 
  1,169,287    9,009,414    16,011    10,194,712    982,807    11,217,700   

              المصروفات والخسائر: 

   7,589,583    2,033,542    5,447,247  -    5,447,247   -   9 االنشطة مصروفات 

المصروفات العمومية  

 واالدارية 
10    732,201     -  -  732,201    218,497    1,072,116   

 -    1,097    1,097  -  -     1,097   خسائر إستبعاد أصول 

اجمالي المصروفات  

 والخسائر 
  733,298    5,447,247    -  6,180,546    2,253,136    8,661,699   

   2,556,001  ( 1,270,329)    4,014,167    16,011    3,562,167    435,988   صافي قائمة االنشطة 

   6,406,401      9,803,069    623,809    8,163,082    1,016,178   صافي االصول بداية العام 

   840,667    -  -  -  -   اخطاء سنوات سابقة 

   9,803,069       13,817,236    639,820    11,725,249    1,452,166   صافي االصول نهاية العام 



 جمعية كنف الخيرية

 ( 685مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
   حول القوائم المالية إيضاحات  

م 0220سبتمبر30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية 10الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

3 

 

     ـ  النقد ومافي حكمه  3

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  31 

 2,222,529  4,776,968 بنك االستثمار 

 2,741,314  1,063,004 بنك الجزيرة 

 1,819,089  1,100,009 مصرف االنماء  

 1,171,983  2,225,989 البنك األهلي 

 478,516  1,424,470 مصرف الراجحي  

 ( 539)  - بوابة الدفع 

 10,590,439  8,432,892 

    

ـ مصاريف مدفوعة مقدمة  وارصدة مدينة   4

 أخرى
   

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  31 

 -  1,935,351 تأمين طبي  مقدم 

 422,132  425,613 ضريبة القيمة المضافة 

 -  57,500 إيجارمدفوع مقدما 

 -  3,000 العهدة 

 2,421,464  422,132 

    

    ـ عمالء  5

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  31 

 412,925  - سابك 

 214,932  32,554 تبرعات مستحقة 

 185,000  90,000 اشتراكات االعضاء 

 22,902  26,397 وقف مستحق 

 148,951  835,759 

 



 جمعية كنف الخيرية

 ( 685مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
   حول القوائم المالية إيضاحات  

م 0220سبتمبر30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية 10الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

4 

 

 ـ  األصـول الـثـابتـة ـ بـالـصـافـي  6
 األراضي 

 
أجهزة ومعدات  

 مكتبية

  
 العدد واألدوات 

  
 األثاث والمفروشات 

 

  اإلجـمــالـي 
      

                 الـتـكـلـفـة 

 11,535   146,320     682,000 م2020/01/01رصيد في 
 

28,735   868,590   

   8,077    2,745  -    5,332  - إضافات خالل العام 

 ( 2,089)  ( 2,089)       إستبعادات 

   874,578    29,391    11,535    151,652    682,000 م 2020/09/30فـي 

          اإلهالك المتراكم 

   93,226  11,245  6,554  75,427  - م2020/01/01رصيد في 

 16,737  - االستـــهالك الربـــعي 
 

1,298 
 

2,247  20,281   

   إستبعادات 
    

(992 )  (992 ) 

   112,515    12,499    7,852    92,164  - م 2020/09/30فـي 

   762,063    16,892    3,683    59,488    682,000 2020/09/30صافي القيمة الدفترية في 

   775,364    17,490    4,981    70,893    682,000 2019/12/31صافي القيمة الدفترية في 

 

 

 

 

 



 جمعية كنف الخيرية

 ( 685مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
   حول القوائم المالية إيضاحات  

م 0220سبتمبر30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية 10الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

5 

 

   ـ مـصـاريـف مـسـتـحـقــة وأرصـدة دائنـة أخـرى 7

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 97,500  - سبورت يارد 

 200,000  73,222 تبرع للتشغيلي مقدم 

 37,537  38,761 مصروفات مستحقة 

   5,000  - اشتركات مدفوعة مقدما 

 111,983  340,037 

    

   

    مخصص مكافأة نهاية الخدمة  - 8

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30 

 3,678  10,389 أول المدة 

 ( 3,678)  - المستخدم 

   10,389    16,810 المكون

 27,199  10,389 

 

 

 

 



 جمعية كنف الخيرية

 ( 685مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )
   حول القوائم المالية إيضاحات  

م 0220سبتمبر30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية 10الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   

6 

      ـ  مصروفات النشاط  9

  2020سبتمبر  30  2020سبتمبر  30 

 ثالث اشهر 
 2019ديسمبر  31 

 138,794  67,071  142,762 رواتـب وأجــور ومـكـافـآت 

 7,073,289  1,934,340  5,139,836 تأمين طبي للمستفيدين 

 -  15,435  32,641 منافع وخدمات للمستفيدين 

 377,500  16,696  132,008 برامج تسويقية للمستفيدين 

 5,447,247  2,033,542  7,589,583 

      

      ـ  مـصــاريـف عـمـومـيـة واداريـة  10

  2020سبتمبر  30  2020سبتمبر  30 

 ثالث اشهر 
 2019ديسمبر  31 

 516,112  115,362  392,490 أجــور ومـرتـبـات ومـا فـي حـكـمـهـا 

 230,000  57,500  172,500 ايجار المكتب 

 48,182  2,025  31,993 التأمينات االجتماعية 

 10,389  5,603  16,810 مكافـأة نهــاية الخدمة 

 21,900  -   دعاية واعالن

 8,902  -  - مكافآت وحوافز 

 8,804  965  3,241 كهرباء 

 18,487  6,396  18,795 هاتف فاكس وبريد 

 90,894  139  6,374 مستهلكات 

 19,377  11,238  33,713 بدل اجازات 

 6,000  -  - اجتماعات ومؤتمرات 

 3,725  -   ضيافة ونظافة 

 8,514  6,195  11,305 صيانة واصالح 

 1,186  -   سفر وانتقاالت 

 2,860  966  1,932 عموالت بنكية 

 46,970  3,000  16,900 تكاليف مهنية وتسويقية 

 3,890  2,201  5,867 مـصـاريـف متـنـوعـة 

 25,924  6,907  20,281 اهالكات 

 732,201  218,497  1,072,116 

 


