
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية كنف الخيرية 

 جمعية خيرية غير هادفه للربح 

 المملكة العربية السعوديـة  - الدمام

 لفترتي الثالثة أشهر القوائم المالية 

 2020يونيو30أشهر المنتهيتين في  ة والست 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 0220يونيو30  كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

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

1 

  

 اإليضاح 

يونيو   30

2020 
ديسمبر  31 

2019 

     األصــــــــــول 

     األصــول الـمـتـداولـة 

   8,432,892    10,825,359  3 النقد ومافي حكمه 

وارصدة مدينة مصاريف مدفوعة مقدمة  

 أخرى
4  4,439,953    422,132   

   835,759    164,502  5 عمالء

   9,690,783    15,429,814 مـجـمـوع األصــــول الـمـتـداولـة 

    األصــول طـويـلـة األجــل 

   775,364    768,153  6 بالصافي  -األصـول  الـثـابتـة 

 775,364  768,153 األجــــل مـجـمـوع األصـــول طـــويـلـة 

 10,466,147  16,197,967 إجــمــالــي األصــــــول 

    المطلوبات وحـقـوق الـشـركـاء 

     المطلوبات الـمـتـداولـة 

   312,652    866,841 شركة بوبا للتأمين الطبي 

مـصـاريـف مـسـتـحـقــة وأرصـدة دائنـة 

 أخـرى 
7  222,427    340,037   

   652,689    1,089,268 مـجـمـوع المطلوبات  الـمـتـداولـة 

    المطلوبات غير الـمـتـداولـة 

   10,389    21,596  8 مكافأة نهاية الخدمة 

   10,389    21,596 مـجـمـوع المطلوبات الـمـتـداولـة 

   663,078    1,110,864  إجـمـالـي المطلوبات 

    صافي األصول غير المقيدة 

   1,016,178    1,351,752 صافي األصول غير المقيدة 

   8,163,082    13,105,155  صافي األصول المقيدة 

   623,809    630,196  صافي أصول االوقاف 

   9,803,069    15,087,103  إجمالي صافي األصول 

   10,466,147    16,197,967 إجمالي المطلوبات وصافي األصول 

 



 جمعية كنف الخيرية

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

م 0220يونيو30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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  2020يونيو  30  2020يونيو  30  أنشطة االوقاف   أنشطة مقيدة   أنشطة غير مقيدة   إيـضـاح  

 فترة ثالث أشهر 
 2019ديسمبر  31 

              االيرادات والمكاسب 

اشتراكات أعضاء     

 الجمعية العمومية  
  -  65,000    -  65,000    40,000    240,000   

تبرع مجلس االدارة  

 للتشغيلي 
  660,668    -  -  660,668    533,890    223,637   

تبرع كبار الشخصيات  

 ورجال االعمال 
  -  545,072    -  545,072    415,072    4,319,070   

الشركاات  تبرع 

 والمؤسسات للبرنامج 
  187,775    4,948,375    -  5,136,150    4,250,083    5,262,853   

مساهمات الجمعية  

 المستفيدة 
  -  1,185,280    -  1,185,280    870,070    410,932   

   354,244    46,514    92,913  -    92,913  -   البرامج المستمرة  

المنح الحكومية  

 والمؤسسات المانحة 
  -  837,500    -  837,500    837,500    - 

   2,610    453,846    453,846  -    453,846  -   المتجر االلكتروني 

   143,391    89,919    122,792  -    122,792  -   تبرعات متنوعة 

   207,000    105,000    105,000  -    105,000  -   واردات الزكاة 

   47,969  -    6,387    6,387  -  -   واردات الوقف 

   5,994  -    837  -  -    837   ايرادات اخرى 

اجمالي االيرادات  

 والمكاسب 
  849,280    8,355,778    6,387    9,211,445    7,641,894    11,217,700   

              المصروفات والخسائر: 

   7,589,583  ( 2,103,539)    3,413,705  -    3,413,705   -   9 مصروفات االنشطة 

المصروفات العمومية  

 واالدارية 
10    513,706     -  -  513,706    (226,249 )  1,072,116   

اجمالي المصروفات  

 والخسائر 
  513,706    3,413,705    -  3,927,411    (2,329,788 )  8,661,699   

   2,556,001    5,312,106    5,284,034    6,387    4,942,073    335,574   صافي قائمة االنشطة 

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

   840,667  -  -  -  -  -   سابقة اخطاء سنوات 

   9,803,069  -    15,087,103    630,196    13,105,155    1,351,752   صافي االصول نهاية العام 



 جمعية كنف الخيرية

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

م 0220يونيو30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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     ـ  النقد ومافي حكمه  3

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 

 2,222,529  4,399,381 بنك االستثمار 

 2,741,314  1,045,502 بنك الجزيرة 

 1,819,089  2,095,981 مصرف االنماء  

 1,171,983  2,023,773 البنك األهلي 

 478,516  1,260,721 مصرف الراجحي  

 ( 539)  - بوابة الدفع 

 10,825,359  8,432,892 

    

    ـ مصاريف مدفوعة مقدمة  وارصدة مدينة أخرى 4

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 

 -  3,871,404 تأمين طبي  مقدم 

 422,132  568,120 ضريبة القيمة المضافة 

 -  429 العهدة 

 4,439,953  422,132 

    

    ـ عمالء  5

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 

 412,925  - سابك 

 214,932  45,528 تبرعات مستحقة 

 185,000  100,000 اشتراكات االعضاء 

 -  2,201 بضاعة بالطريق 

 22,902  16,773 وقف مستحق 

 164,502  835,759 

 



 جمعية كنف الخيرية

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

م 0220يونيو30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

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

   6,163    2,745  -    3,418  - إضافات خالل العام 

   874,753    31,480    11,535    149,738    682,000 م 2020/06/30فـي 

          اإلهالك المتراكم 

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

 11,050  - االستـــهالك الربـــعي 
 

864 
 

1,460  13,374   

   106,600    12,705    7,418    86,477  - م 2020/06/31فـي 

   768,153    18,775    4,117    63,261    682,000 2020/06/30صافي 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 0220يونيو30 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 7

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 

 97,500  - سبورت يارد 

 200,000  73,222 تبرع للتشغيلي مقدم 

 -  115,000 مستحقة ايجارات 

 37,537  34,205 مصروفات مستحقة 

   5,000  - اشتركات مدفوعة مقدما 

 222,427  340,037 

    

   *تم التبرع بإجمالي مبلغ االيجار  في الربع الثالث 

    مخصص مكافأة نهاية الخدمة  - 8

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 

 3,678  10,389 أول المدة 

 ( 3,678)  - المستخدم 

   10,389    11,207 المكون

 21,596  10,389 

 

 

 

 



 جمعية كنف الخيرية

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

م 0220يونيو30 كما في  

بالريال السعودي المبالغ  

 
 جزءا من هذه القوائم المالية   7الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم   
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      ـ  مصروفات النشاط  9

  2020يونيو  30  2020يونيو  30 

 فترة ثالث أشهر 
 2019ديسمبر  31 

 138,794  43,858  75,691 رواتـب وأجــور ومـكـافـآت 

 7,073,289  1,941,743  3,205,496 تأمين طبي للمستفيدين 

 -  17,206  17,206 منافع وخدمات للمستفيدين 

 377,500  100,732  115,312 برامج تسويقية للمستفيدين 
 3,413,705  2,103,539  7,589,583 
      
      

      ـ  مـصــاريـف عـمـومـيـة واداريـة  10

  2020يونيو  30  2020يونيو  30 

 فترة ثالث أشهر 
 2019ديسمبر  31 

 516,112  121,305  277,128 أجــور ومـرتـبـات ومـا فـي حـكـمـهـا 

 48,182  8,819  29,968 التأمينات االجتماعية 

 230,000  57,500  115,000 ايجار المكتب 

 46,970  2,150  13,900 تكاليف مهنية وتسويقية 

 10,389  5,603  11,207 مكافـأة نهــاية الخدمة 

 21,900  -  - دعاية واعالن

 8,902  -  - مكافآت وحوافز 

 8,804  471  2,276 كهرباء ومياه 

 18,487  8,161  12,399 هاتف فاكس وبريد 

 90,894  2,196  6,235 مستهلكات 

 19,377  11,238  22,475 بدل اجازات 

 6,000  -  - ومؤتمرات اجتماعات 

 3,725  814  1,617 ضيافة ونظافة 

 8,514  500  5,110 صيانة واصالح 

 1,186  -  - سفر وانتقاالت 

 2,860  766  966 عموالت بنكية 

 3,890  -  2,051 مـصـاريـف متـنـوعـة 

 25,924  6,726  13,374 اهالكات 

 513,706  226,249  1,072,116 

 


