






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمعية منازل 

 (1041مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم )

 اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

 م2019ديسمبر  31القوائم املالية كما في 

 

 



 

 

 جمعية منازل 

 (1041مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم )

 اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

 

 

 

 الفهـــــــرس

 

 

 الصفحة

  املستقل  تقرير مراجع الحسابات

 1 م31/12/2019كما فى  قائمة املركز املالي

 2 م2019/ 12/ 31  للسنة املالية املنتهية فيقــائمة األنشطة 

 3 م2019/ 12/ 31للسنة املالية املنتهية في   قائمة التدفقات النقدية

 9-4 م31/12/2019كما فى  اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

 

 

 

 

 

 



ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٣١ / ١٢/ ٢٠١٨م٣١ / ١٢/ ٢٠١٩مايضاحاألصـ

ــــول املتـــداولــة ــ ــ ــ األصـ

٢٬٠٥٠٬٥٥٥١٬٨٢٣٬٨٤٨(٣)النقد 

٢٬٠٥٠٬٥٥٥١٬٨٢٣٬٨٤٨إجما األصول املتداولة 

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

ــــا العقارات واالالت واملعدات ـــــ ١٧٧٬٢٩٤١٠٢٬٥٧٠(٤)صــــ

   -                                             ٥٬٣٥٥(٥)صا االصول غ ملموسه

١٨٢٬٦٤٩١٠٢٬٥٧٠إجما األصول غ املتداولة

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ٢٬٢٣٣٬٢٠٤١٬٩٢٦٬٤١٨إجمـــ

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

١٬٣٩٥٬٤٠١١٬٣١٦٬٩١٨صا األصول غ املقيدة

٨٣٧٬٨٠٣٦٠٩٬٥٠٠(٦)صــافــي األصــول املـقيـدة

ـــول  ــا األصــ ــ ٢٬٢٣٣٬٢٠٤١٬٩٢٦٬٤١٨إجمــا صـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ــات وصـ ــ ـــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ٢٬٢٣٣٬٢٠٤١٬٩٢٦٬٤١٨إجمـ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٠ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

جمعية منازل 

ــــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم (١٠٤١) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م 

ال السعودى املبالغ بالر

ص-١-



ــــدةغيـــر مقيــــدةايضاح ــ ــ ـــ ــامــقيـ ــ ــ ـــ ٣١ / ١٢/ ٢٠١٨مإجمـ

عات اإليرادات والت

عات النقدية العامة ٥٦٩٬٠٨٢٣٠١                                     -٥٦٩٬٠٨٢الت

س الكيانات املستقبليه يه مشروع مسار تأس ز الراج ا                                          -٤٠٬٤٢٦٤٠٬٤٢٦                                     -مؤسسه سليمان بن عبد العز

عات النقدية املقيدة ١٬٢٤٩٬٥٠٠١٬٢٤٩٬٥٠٠٥٥٩٬٥٠٠                                     -(٧)الت

ات اعضاء ا ١٣٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠                                     -١٣٠٬٠٠٠اش

٨٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠                                     -٨٥٠٬٠٠٠(٨)اعانة الوزارة

ررة من القيود  صا األصول ا

ـــدام ـــــ ـــــ ـــــد اإلستخــ ـــــ ـــــ يـــف لتحقــــق قيـــ ــادة التص ـــــ                                          -                                         -(١٬٠٦١٬٦٢٣)١٬٠٦١٬٦٢٣إعـــــ

ـــــــف ــ يــ ـــادة التص ــ ـــ ــ عــ عات و ٢٬٦١٠٬٧٠٥٢٢٨٬٣٠٣٢٬٨٣٩٬٠٠٨٢٬١٠٩٬٨٠١إجما اإليرادات والت

املصروفات واملساعدات

شطه ١٬٩٩٩٬٨٩٠٢٬٢٠٠                                     -١٬٩٩٩٬٨٩٠(٩)مصروفات اال

ة ٤٩٩٬٦٦٥١٧٥٬٨٢٣                                     -٤٩٩٬٦٦٥(١٠)املصروفات العمومية واإلدار

ــــــالك العقارات واالالت واملعدات ـــــ ـــ ٣١٬٧٢٢٥٬٣٦٠                                     -٣١٬٧٢٢(٤)إ

الك اصول غ ملموسه                                          -٩٤٥                                     -٩٤٥(٥)ا

٢٬٥٣٢٬٢٢٢١٨٣٬٣٨٣                                     -٢٬٥٣٢٬٢٢٢إجما املصـــروفات واملساعدات

ــــــرة ـــــ ـــة املستمــ شطـ ٧٨٬٤٨٣٢٢٨٬٣٠٣٣٠٦٬٧٨٦١٬٩٢٦٬٤١٨التغ  صا االصول من اال

ـــر  صا االصول  ٧٨٬٤٨٣٢٢٨٬٣٠٣٣٠٦٬٧٨٦١٬٩٢٦٬٤١٨التغيـــــ

                                         -١٬٣١٦٬٩١٨٦٠٩٬٥٠٠١٬٩٢٦٬٤١٨صا األصول  بداية السنة

اية السنة ١٬٣٩٥٬٤٠١٨٣٧٬٨٠٣٢٬٢٣٣٬٢٠٤١٬٩٢٦٬٤١٨صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٠ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

جمعية منازل 

ــــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم (١٠٤١) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م   شطة للسنة املن قــائمة األ
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شغيلية  شطة ال ٣١ / ١٢/ ٢٠١٨م٣١ / ١٢/ ٢٠١٩مالتدفقات النقدية من األ

 ١٬٩٢٦٬٤١٨ ٣٠٦٬٧٨٦التغـــ  صا االصول 

ــــــالك العقارات واالالت واملعدات ـــــ ـــ  ٥٬٣٦٠ ٣١٬٧٢٢إ

الك اصول غ ملموسه    -                                              ٩٤٥ا

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ  ١٬٩٣١٬٧٧٨ ٣٣٩٬٤٥٣التغيــ

شغيلية شطة ال  ١٬٩٣١٬٧٧٨ ٣٣٩٬٤٥٣صا التدفقات النقدية من األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ـــــراء عقارات واالت ومعدات  ـــــ (١٠٧٬٩٣٠)(١٠٦٬٤٤٦)شـــ

                                         -(٦٬٣٠٠)شراء اصول غ ملموسه

ة ثمار شطة االس (١٠٧٬٩٣٠)(١١٢٬٧٤٦)صا التدفقات النقدية من األ

 ١٬٨٢٣٬٨٤٨ ٢٢٦٬٧٠٧صا التغ  رصيد النقدية

   -                                              ١٬٨٢٣٬٨٤٨رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة  ١٬٨٢٣٬٨٤٨ ٢٬٠٥٠٬٥٥٥رصيدة النقدية  

ــــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم (١٠٤١) مسـ

جمعية منازل 

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٠ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

ية  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩ م قائمة التدفقات النقدية للسنة املن

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ص-٣-
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  (  معلومات عن الجمعية :1)

  جمعية منازل بمنطقه عسير:   الرئيس ياملركز (  1/1)

ــــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية رقم التسجيل  : (  2/1)  هـ . 1437/ 2/ 19( بتاريخ 1041برقم )  مسـ

 -(  أهداف الجمعية :3/1) 

 املحتاجة لألسربناء منازل  -

 بالنظام 
ً
 تفصيليا

ً
 للجمعية . األساس ي* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحا

 م .2019وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر  م2019 تبدأ السنة املالية  من بداية شهر يناير ( السنة املالية :4/1)

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة :  .2

 عنها بالريال 
ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها  السعوديأ

ً
اململكة العربية  فيالغير هادفة للربح  للمنشآتو طبقا

-: الفرعالل السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , وفيما يلى ملخص ألهم السياسات املحاسبية املتبعة من خ

          

      ( إستخدام التقديرات : 2/1)

 للمعايير املحاسبية 
ً
قد  التي واالفتراضاتالغير هادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات  للمنشآتإن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمله 
ُ
سجلة  فيتؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

ُ
تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفات امل

الفعلية خالل تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج 

 قد تختلف عن هذه التقديرات .

 

 :  املحاسبي( العرف 2/2) 

 ملا يلى : تقوم
ً
 ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

ً
 -الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

   

        )أ(  اإليــــــرادات :

 ألس1)
ً
اس اإلستحقاق وذلك عند توافر ( يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

         -الشروط التالية :

 في  شكل من أشكال التصرف  بما يسمح لها تحديد كيفية اإلستخدام بأي/أ(  ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه 1/1)

     املستقبل .

     ة ./أ(  ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثق1/2)

 للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية .1/3) 
ً
     /أ(  ان يكون التبرع قابال

 لألساس 
ً
 . النقديوفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس  في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات 2)

  القيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهيزات .

     )ب(  املصـــــروفات :

 ملبدأ اإلستحقاق . ( يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية1)               
ً
     فور إستحقاقها طبقا

 ملبدأ اإلستحقاق .2)               
ً
     ( يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقا

 لألساس 3)               
ً
  . النقدي( يتم إثبات مصروفات املســـاعدات املتنوعة والزكاة  طبقا

 

 النقدية وشبه النقدية:

 .حسابات الجارية وودائع البنوك قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و ال ألغراض إعداد
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     -: السلعياملخـــــزون 

صرف حتى تاريخ القواِئم املالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستالمها. والتي)أ( املخزون من البضاعة املتبرع بها للجمعية 
ُ
  لم ت

 وذلك بالنسبة للمواد املشتراة)ب( املخزون من البضاعة 
ً
 ُيصرف أوال

ً
 لطريقة الوارد أوال

ً
الغذائية  يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقا

  واألدوية .

 -األصول الثابتة :

عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الثابتة  باملوجودات يتم االعتراف

رها الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عم

 :املقدر وفقا للمعدالت االتية اإلنتاجي 

 معدل االهالك  

 %25 سيارات

 %25 كمبيوتر

    

    :مكافأة نهاية الخدمة 

 ة.خدم نهايةلم يتم عمل مخصص 

 

     الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى:

    يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .

        

     -:االستثمارات املالية 

  استالمهاوال يتم إثبات االيرادات الخاصة بها إال عند  اقتنائهابموجب التكلفة الفعلية عند  استثماراتهاتقوم الجمعية بتسجيل  
ً
  . فعليا

 

     -التبرعات العينية :

د تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك فيها وعن االستالمتم  التيالفترة املحاسبية  فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق  

     بتلك التبرعات إلى حين بيعها . االعترافالسلع فإنه يجب تأجيل 

     

     -قائمة التدفقات النقدية:

حكمها في أرصدة  في يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما

 النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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 النقدية لدى البنوك  .3

 م31/12/2018  م31/12/2019 

  1,047,014    771,017  الراجحيبنك 

  524,834    200,438  األهليبنك 

  252,000    1,000,000  األنماءبنك 

ــ   79,100   بنك البالد  ـــ

  2,050,555    1,823,848  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

إضافات 

خالل العام

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١٢/٣١

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١/١

ات ال إ

العام

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٨/١٢/٣١

 ٤٬٢٤٥ ٢٣٬٢٦٣ ٤٬٢١٢ ٤٬٠٢٧ ١٨٥ ٢٧٬٤٧٥ ٢٣٬٠٤٥ ٤٬٤٣٠كمبيوتر

 ٩٨٬٣٢٥ ٧٨٬٦٦٠ ٢٤٬٨٤٠ ١٩٬٦٦٥ ٥٬١٧٥ ١٠٣٬٥٠٠                                             - ١٠٣٬٥٠٠سيارات

                                                        - ٥٨٬٢٨٠ ٦٬٤٧٦ ٦٬٤٧٦                                              - ٦٤٬٧٥٦ ٦٤٬٧٥٦                                             -اثاث

                                                        - ٥٨٠ ١٤١ ١٤١                                              - ٧٢١ ٧٢١                                             -خزن حديديه

از بصمه ات وج                                                         - ١٠٬١٧٨ ١٬٢٧٢ ١٬٢٧٢                                              - ١١٬٤٥٠ ١١٬٤٥٠                                             -ام

معيه                                                         - ٥٬٠٦٤ ١٤١ ١٤١                                              - ٥٬٢٠٥ ٥٬٢٠٥                                             -لوحه مقر ا

                                                        - ١٬٢٦٩                                              -                                              -                                              - ١٬٢٦٩ ١٬٢٦٩                                             -جوال

 ١٠٢٬٥٧٠ ١٧٧٬٢٩٤ ٣٧٬٠٨٢ ٣١٬٧٢٢ ٥٬٣٦٠ ٢١٤٬٣٧٦ ١٠٦٬٤٤٦ ١٠٧٬٩٣٠اإلجما

الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

إضافات 

خالل العام

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١٢/٣١

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١/١

ات ال إ

العام

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٨/١٢/٣١

                                                        - ٥٬٣٥٥ ٩٤٥ ٩٤٥                                              - ٦٬٣٠٠ ٦٬٣٠٠                                             -برنامج محاس  (سماك)

                                                        - ٥٬٣٥٥ ٩٤٥ ٩٤٥   -                                                   ٦٬٣٠٠ ٦٬٣٠٠   -                                                  اإلجما

إيضاح : (٥) صا االصول غ ملموسه : -

جمعية منازل 

مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم (١٠٤١)

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ائم املالية  كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م  اإليضاحات املتممة للقو

إيضاح : (٤) صا األعقارات واالالت واملعدات : -

ص-٧-



 جمعية منازل 

 (1041مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم )

  اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

     م2019/ 12/ 31اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 
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 املقيدة األصول  .6

 م2018/ 12/  31  م2019/ 12/  31 

ــ املستقبليةمشروع مسار تأسيس الكيانات  الخيرية الراجحيمؤسسه سليمان بن عبد العزيز    85,000   ـــ

  474,500    307,117  واإلزالة اإليواءعقد  اإلسكانوزاره 

  50,000    22,254  الوزارة إعانةتأسيس  إعانة

ــ   368,006  التنموي  اإلسكانمشروع   ـــ

ــ   100,000  تبرعات مقيده  ـــ

ــ   40,426   الخيرية الراجحيمؤسسه سليمان بن عبد العزيز   ـــ

 837,803   609,500  

 املقيدةالنقدية التبرعات  .7

 م2018/ 12/  31  م2019/ 12/  31 

ــ املستقبليةتأسيس الكيانات  الخيرية الراجحيمؤسسه سليمان بن عبد العزيز    85,000   ــ

ــ واإلزالة اإليواءعقد  اإلسكانوزاره    474,500   ــ

ــ   1,149,500  التنموي  اإلسكانمشروع   ـــ

ــ   100,000  للمشاريعتبرعات مقيده   ـــ

 1,249,500   559,500  

 الوزارة إعانة .8

 م2018/ 12/  31  م2019/ 12/  31 

ــ سنويةطارئه  إعانة   200,000   ـــ

  50,000   ـــــ تأسيس إعانة

ــ   850,000  سنويةعانة إ  ـــ

  850,000    250,000  

 األنشطة مصروفات .9

 م2018 /12/  31  م2019/ 12/  31 

ــ بناء مساكنهم إلعادةشقق للمستفيدين  إيجار   2,200   ـــ

ــ   49,138  اإلزالةمشروع   ـــ

ــ   118,245  اإليواءبرنامج   ـــ

ــ   21,757  وإعالن دعاية  ـــ

ــ   107,560  برنامج الترميم  ـــ

ــ   781,494  التنموي  اإلسكانمشروع   ـــ

ــ   921,696  برنامج البناء  ـــ

  1,999,890    2,200  

 

 

 

 



 جمعية منازل 

 (1041مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم )

  اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

     م2019/ 12/ 31اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 
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 املصروفات العمومية واإلدارية .10

 م2018/ 12/  31  م2019/ 12/  31 

ــ   339,915   رواتب ومكافات  ـــ

ــ   24,503  تأمينات اجتماعيه  ـــ

ــ   12,000  إيجار  ـــ

ــ   6,500  آليصيانه حاسب   ـــ

ــ   3,478   قرطاسيه  ـــ

ــ   12,601  مطبوعات  ـــ

ــ   1,838  كهرباء  ـــ

ــ   1,100  حكوميةمصروفات   ـــ

ــ   2,225  مبانيصيانه   ـــ

ــ   11,334  انتداب موظفين  ـــ

ــ   24,860   مشروع بناء القدرات  ـــ

ــ   25,818  تأمين طبى  ـــ

ــ   4,157  مشروع الوقف  ـــ

ــ   23  مصايف شحن  ـــ

  1,655    7,313  هاتف

ــ  دعايةلوحات    270   ـــ

  359   ـــــ روكوودفتر  سبورةمكتبيه 

ــ  مطبوعات وختم   529   ـــ

  62    4,012  ضيافة

ــ الجمعية استراتيجية للتسوية التنمويةشركه تنويل    49,720   ـــ

  102,040   ـــــ رواتب

  8,400   ـــــ فيلم جمونتا

  6,850   ـــــ اجتماعيباحث  مكافاة

ــ السيارةتأمين    731   ـــ

  26    8,138   م بنكيه

  78   ـــــ كهرباء أدوات

  75   ـــــ الجمعيةتركيب شعار 

  1,000   ـــــ تذاكر سفر

  307    6,267   بنزين

  170    3,583   الجمعية سيارةصيانه 

  3,551   ـــــ قرطاسيه

  499,665    175,823  
 

 

 

 

 


