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ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٢٠١٩٢٠١٨ايضاحاألصـ

ــــول املتـــداولــة ــ ــ ــ األصـ

٧٥٥٬١٠٨١٬٠١٧٬١١٢(٣)النقد  لدى البنوك

د ٢٬٠٠٠١٤٬٨٦٧(٤)ع

٤٥٬٠٠٠-مصروفات مدفوعه مقدما

٧٥٧٬١٠٨١٬٠٧٦٬٩٧٩إجما األصول املتداولة 

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

ــــا أصــــول ثابتـــة ـــــ ٣٩٦٬٢٠٧٢٢٧٬٣٨١(٥)صــــ

٣٩٦٬٢٠٧٢٢٧٬٣٨١إجما األصول غ املتداولة

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ١٬١٥٣٬٣١٥١٬٣٠٤٬٣٦٠إجمـــ

امات وصا األصـــول  اإلل

 ٢٧٬٠٠٠١٥٬٦٧٧(٦)دائنون 

دمة افأة ترك ا    -                                             ١٠٬٨٩٢مخصص م

ــــات ــزامـ ــا اإللتــ ــ ــ ٣٧٬٨٩٢١٥٬٦٧٧إجمـــ

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

(٤٠٬٨٠٩)١٠٩٬٥٨٥صا األصول غ املقيدة

١٬٠٠٥٬٨٣٨١٬٣٢٩٬٤٩٢(٧)صــافــي األصــول املـقيـدة

ـــول  ــا األصــ ــ ١٬١١٥٬٤٢٣١٬٢٨٨٬٦٨٣إجمــا صـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ــات وصـ ــ ـــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ١٬١٥٣٬٣١٥١٬٣٠٤٬٣٦٠إجمـ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١١ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

عس  ركية  جمعية اإلعاقة ا

ــــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( ٧٧١  ) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م 

ال السعودى املبالغ بالر

ص-١-



٢٠١٩٢٠١٨مــقيــــــــــــدةغيـــر مقيــــدةايضاح

عات اإليرادات والت

عات النقدية العامة ٧١٨٬٥٣٩١٤٦٬٠٣٥-٧١٨٬٥٣٩الت

يه (مشروع الرعايه الدوليه الشامله) ز الراج ا ٩٩٬٠٠٠---مؤسسه سليمان بن  عبد العز

يـة ـــــــرعات العي ــ ٩٥٬٥٠٠---التبـ

١٬٢٠٠٬٠٠٠---اعانة الوزارة

ررة من القيود  صا األصول ا

ــــدام ــــ ـــــ ــــد اإلستخــ ـــــ ــــ يـــف لتحقــــق قيـــــ ــــــــادة التص --(٣٢٣٬٦٥٤)٣٢٣٬٦٥٤إعــــ

يـــــــــــف عــــــــــــادة التص عات و ٧١٨٬٥٣٩١٬٥٤٠٬٥٣٥(٣٢٣٬٦٥٤)١٬٠٤٢٬١٩٣إجما اإليرادات والت

املصروفات واملساعدات

شطه ٣٢٣٬٦٥٤٦٧٬٧١٨-٣٢٣٬٦٥٤(٨)مصروفات اال

ية ــــاعدات العي ــــ ٩١٬١١٠٩٥٬٥٠٠-٩١٬١١٠(٩)املســـ

ة ٤٥٥٬٧٧٤٥١٧٬٦٥٥-٤٥٥٬٧٧٤(١٠)املصروفات العمومية واإلدار

ـــــــــالك األصـول الثابتة ــــ ـ ٢١٬٢٦١٢٠٬٣٤٣-٢١٬٢٦١إ

٨٩١٬٧٩٩٧٠١٬٢١٦-٨٩١٬٧٩٩إجما املصـــروفات واملساعدات

ـــــــرة ــ ـ شطــــة املستمـــ ٨٣٩٬٣١٩(١٧٣٬٢٦٠)(٣٢٣٬٦٥٤)١٥٠٬٣٩٤التغ  صا االصول من اال

ـــــــر  صا االصول  ٨٣٩٬٣١٩(١٧٣٬٢٦٠)(٣٢٣٬٦٥٤)١٥٠٬٣٩٤التغيـ

١٬٣٢٩٬٤٩٢١٬٢٨٨٬٦٨٣٤٤٩٬٣٦٤(٤٠٬٨٠٩)صا األصول  بداية السنة

اية السنة ١٠٩٬٥٨٥١٬٠٠٥٬٨٣٨١٬١١٥٬٤٢٣١٬٢٨٨٬٦٨٣صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١١ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

عس  ركية  جمعية اإلعاقة ا

مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( ٧٧١  )

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م   شطة للسنة املن قــائمة األ

ص-٢-



شغيلية  شطة ال ٢٠١٩٢٠١٨التدفقات النقدية من األ

 ٨٣٩٬٣١٩(١٧٣٬٢٦٠)التغـــ  صا االصول 

ـــالك األصـول الثابـتة ــــ  ٢٠٬٣٤٣ ٥٠٬١٩٩إ

دمة اية ا ون من مخصص     -                                              ١٠٬٨٩٢امل

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ  ٨٥٩٬٦٦٢(١١٢٬١٦٩)التغيــ

ات املتداولة ات  املوجودات واملطلو التغ

د وسلف (٢٬٩٢٢) ١٢٬٨٦٧ع

 
ً
 ٥٬٠٠٠ ٤٥٬٠٠٠ مصروفات مدفوعة مقدمـا

 ١٥٬٦٧٧ ١١٬٣٢٣دائنون 

شغيلية شطة ال  ٨٧٧٬٤١٧(٤٢٬٩٧٩)صا التدفقات النقدية من األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ـــــــراء أصـــــول ثابــــتة ـــــ (١٨٠٬٣٥٧)(٢١٩٬٠٢٥)شـ

ة ثمار شطة االس (١٨٠٬٣٥٧)(٢١٩٬٠٢٥)صا التدفقات النقدية من األ

 ٦٩٧٬٠٦٠(٢٦٢٬٠٠٤)صا التغ  رصيد النقدية

 ٣٢٠٬٠٥٢ ١٬٠١٧٬١١٢رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة  ١٬٠١٧٬١١٢ ٧٥٥٬١٠٨رصيدة النقدية  

عس  ركية  جمعية اإلعاقة ا

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١١ ) 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

ــــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( ٧٧١  ) مسـ

ص-٣-



عس  ركية    جمعية اإلعاقة ا

  )  ٧٧١مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( 

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٤ 
 

معية :١(    )  معلومات عن ا

عس:   الرئاملركز )  ١/١( ركية            جمعية اإلعاقة ا

يل  : )  ٢/١( خ   ٧٧١برقم (  )  ٧٧١مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( رقم ال       ـ . ١٤٣٧/ ٧/ ٢٧) بتار

معية :٣/١(  داف ا       -) أ

 بالنظام 
ً
 تفصيليا

ً
ة توضيحا داف ذات صلة مو معية . األسا* غ ما تقدم من أ           ل

ر يناير من العام  تبدأ السنة املالية  ) السنة املالية :٤/١( ر  ٢٠١٩ املااألول من ش اية ش ت ب سمم وت   م٢٠١٩ املامن العام   د

ية املتبعة :  .٢ اس م السياسات ا             أسس العرض وأ

ال  ا بالر  ع
ً
ا عدت القوائم املالية املرفقة مع

ُ
ا  السعوديأ ية املتعارف عل اس  للمعاي ا

ً
شآتو طبقا ح  للم ادفة للر ية  الغ  اململكة العر

ية املتبعة من خالل  اس م السياسات ا ص أل ن ، وفيما ي م ن القانوني يئة السعودية للمحاسب - : الفرعالسعودية والصادرة عن ال

                    

            ) إستخدام التقديرات : ٢/١(

ية  اس  للمعاي ا
ً
شآتإن إعداد القوائم املالية وفقا ادفة للر للم ا يتطلب إستخدام التقديرات الغ  اضاتح واملتعارف عل قد  ال واالف

تمله 
ُ

صوم ا يضاحات األصول وا صوم و لة  تؤثر ع مبالغ األصول وا
ُ
خ القوائم املالية ، إضافة إ اإليرادات واملصروفات امل تار

شطة إال أن النتائج  ية ع أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واأل ذه التقديرات مب الرغم من أن  الفعلية خالل تلك السنه و

ذه التقديرات .   قد تختلف عن 

اس) العرف ٢/٢(    :  ا

 ملا ي :تقوم 
ً
يل اإليرادات واملصروفات طبقا تم  ا ، و لفة الفعلية عند حدو  ملبدأ الت

ً
ا طبقا ا وخصوم يل أصول معية ب   -ا

      

                (أ)  اإليــــــرادات :

 ألسا١(
ً
افة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا بات وكذلك  وات واملنح وال عات والصدقات والز س اإلستحقاق وذلك عند توافر ) يتم إثبات الت

                 -الشروط التالية :

ع أو التصرف فيه ١/١( سلطة إدارة الت معية  ا تحديد كيفية اإلستخدام بأي/أ)  ان تتمتع ا سمح ل ال التصرف  بما  ل من أش    ش

          املستقبل .

ع بدرجة معقولة من الثقة١/٢( صول ع الت معية ا           . /أ)  ان تتوقع ا

 للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية .١/٣( 
ً
ع قابال ون الت           /أ)  ان ي

 لألساس 
ً
افة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا بات وكذلك  وات واملنح وال عات والصدقات والز   . النقديوفيما عدا ذلك يتم إثبات الت

عات ٢( عكس  صورة خدمات أو ) يتم إثبات ما يتم تلقيه من ت ا بحيث  انية قياس ات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إم تج

ات . دمات أو املنافع أو التج عات القيمة العادلة لتلك ا     القيمة املقدرة لتلك الت

ــــروفات :           (ب)  املصـ

ا١(                ة فور إستحقاق  ملبدأ اإلستحقاق . ) يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدار
ً
          طبقا

 ملبدأ اإلستحقاق .٢(               
ً
ا طبقا شطة فور إستحقاق           ) يتم إثبات مصروفات األ

 لألساس ٣(               
ً
اة  طبقا     . النقدي) يتم إثبات مصروفات املســـاعدات املتنوعة والز

          

          النقدية وشبه النقدية:

نة و ا ألغراض إعداد قائمة ز ع البنوك التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية  ا ة وودا ار   .سابات ا

  

  

  

  



عس  ركية    جمعية اإلعاقة ا

  )  ٧٧١مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( 

ية السعودية -عس منطقة              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٥ 
 

  -األصول الثابتة :

اف باملوجودات ا بدرجة عالية من الثابتة  يتم االع لف مكن تقدير ت معية و ا تدفق منافع اقتصادية مستقبلية ل تب ع استخدام عندما ي

قة ال ية لتلك األصول بطر لك القيمة الدف الك و ا مجمع االس خية مطروحا م لفة التار ا بالت تم اثبا ا الدقة و قسط الثابت ع عمر

  :اإلنتا املقدر وفقا للمعدالت االتية 

الك   الك    معدل اإل   معدل اإل

زه %١٠ مكت أثاث ائية أج ر  %٢٠ ك

زه رامج أج شاءات %٢٠ حاسب و  %١٠ ع ارض الغ إ

ـــــــــــارات ـ ــ    %٢٥ السيــ

  

  

دمة  اية ا افأة          :م

ا و محدد  الشروط املنصوص عل ية السعودية كما  ن وفقا لنظام العمل والعمال باململكة العر معية  خطة مزايا محددة للموظف   تقدم ا

قة وحدة اإلضافة املتو  ددة باستخدام طر لفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا ا ية السعودية، كما يتم تحديد ت ة مع قعأنظمة اململكة العر

ا  القسم  سيطات املسموح  ة واملتوسطةمن املعيار الدو  ٢٨استخدام جميع الت شآت الصغ   .  للم
  

سابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى:           ا

ا . لفة الفعلية ل         يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالت

                
ية : عات العي           -الت

ية بالقيمة القابلة للتحقق   عات العي ية  يتم قيد الت اس ة ا عذر الوصول إ القيمة القابلة للتحقق لتلك  االستالمتم  الالف ا وعند  ف

افالسلع فإنه يجب تأجيل  ا . االع ن بيع عات إ ح           بتلك الت

          

          -قائمة التدفقات النقدية:

قة غ املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل ال ا  أرصدة   نقدية ومايتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطر حكم

ة. ار سابات ا   النقدية بالصندوق وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عس  ركية    جمعية اإلعاقة ا

  )  ٧٧١مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( 

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٦ 
 

 النقدية لدى البنوك  .٣

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

  ٩٧٩٬٨٧٨    ٤١٣٬٣٧١  الراجمصرف 

   ٣٦٬٨٣٣    ٣٤١٬٣٣٦  بنك البالد

   ٤٠١     ٤٠١   اإلنماءمصرف 

  ١٬٠١٧٬١١٢    ٧٥٥٬١٠٨  

  

د ،وسلف .٤  ع

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

ده ع  ــ املشيع  ١٤٬٨٦٧  ـــ

ــ   ٢٬٠٠٠  سلفة محمد عمر   ـــ

  ١٤٬٨٦٧   ٢٬٠٠٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

إضافات 

خالل العام

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١٢/٣١

ات ال مجمع اإل

١/١/٢٠١٩

ات ال إ

العام

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٨/١٢/٣١

اثاث مكت
٢٨٬٠١١ ٢٦٬٧٨٩ ١٢٬٠٦٠ ٤٬١٨٢ ٧٬٨٧٨ ٣٨٬٨٤٩ ٢٬٩٦٠ ٣٥٬٨٨٩ 

ائيه ر زه ك اج
٧٬٢٤٦ ٥٬١٧٤ ٥٬١٨٥ ٢٬٠٧٢ ٣٬١١٣ ١٠٬٣٥٩- ١٠٬٣٥٩ 

رامج زه حاسب و اج
٢٥٬٣٧٩ ١٥٬١٣٣ ٢٥٬٨٥٢ ١٠٬٢٤٦ ١٥٬٦٠٦ ٤٠٬٩٨٥- ٤٠٬٩٨٥ 

شاءات ع ارض الغ ا
٧٠٬٣٦٧ ٩٩٬٨٣٦ ٥٬٣٥٢ ٤٬٧٦١ ٥٩١ ١٠٥٬١٨٨ ٣٤٬٢٣٠ ٧٠٬٩٥٨ 

ــــــــارات ــ ـــ ــ  ٩٦٬٣٧٨ ٢٤٩٬٢٧٥ ٣٠٬٩٨٩ ٢٨٬٩٣٨ ٢٬٠٥١ ٢٨٠٬٢٦٤ ١٨١٬٨٣٥ ٩٨٬٤٢٩السيـ

 ٢٢٧٬٣٨١ ٣٩٦٬٢٠٧ ٧٩٬٤٣٨ ٥٠٬١٩٩ ٢٩٬٢٣٩ ٤٧٥٬٦٤٥ ٢١٩٬٠٢٥ ٢٥٦٬٦٢٠اإلجما

عس  ركية  جمعية اإلعاقة ا

مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( ٧٧١  )

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م 

إيضاح : (٥) صا األصول الثابتة : -

ص-٧-



عس  ركية    جمعية اإلعاقة ا

  )  ٧٧١مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( 

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٨ 
 

 الدائنون   .٦

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

وزز  ١٥٬٦٧٧  ـــــ مؤسسه قمه 

ي ــ   ٢٧٬٠٠٠  شركة التحول الذ   ـــ

  ١٥٬٦٧٧   ٢٧٬٠٠٠ 

 صا األصول املقيدة .٧

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

س ودعم  شطةتأس معية أ رامج ا  ٢٤٬٨٤٩  ٢٤٬٨٤٩  و

ته ي ئجار مقر و  ١٤٬٦٤٣  ١٤٬٦٤٣  برنامج اس

امج  ١٬٢٠٠,٠٠٠  ٨٧٦٬٣٤٦ إعانة دعم ال

  ٩٠٬٠٠٠  ٩٠٬٠٠٠  مشروع الرعاية الدولية الشاملة

   ١٬٣٢٩٬٤٩٢    ١٬٠٠٥٬٨٣٨  

  
شطةمصروفات  .٨  األ

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

ن   ٤٣٬٥٦٨    ٩٬٨٩٥  حفل املعاق

  ٢٤٬١٥٠    ٢٣٬٢٥٩  لإلعاقة العالحفل اليوم 

ن ــ   ٧٬٧٤٣  برنامج  املعاق   ـ

ــ    ٢٬٦١٦  محروقات  ـ

ــ   ٢٬٥٦٠  دايا  ـ

ــ   ١٦٤٬١٨٣  شغيلية أجور   ـ

ــ   ٢٥٬٠٠٠  تج منازل   ـ

ن ــ   ١٤٬٤٦٠  صيانة كرا معاق  ـ

ية ــ   ٤٥٬٠٠٠   دورات تدر  ـ

امك شغيلية إل ــ   ٢٨٬٩٣٨  سيارات   ـ

   ٦٧٬٧١٨    ٣٢٣٬٦٥٤  

يةساعدات م .٩  عي

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

يه  ن متحركة كرامساعدات عي  ٩٥٬٥٠٠   ٩١٬١١٠ للمعاق

  ٩٥٬٥٠٠   ٩١٬١١٠  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



عس  ركية    جمعية اإلعاقة ا

  )  ٧٧١مســـــجلة بوزارة العمل و التنمية اإلجتماعية برقم ( 

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٩ 
 

ة .١٠  املصروفات العمومية واإلدار

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

ا وأجور مرتبات    ٣٥٠٬٧٦٦    ١٨٠٬٦٥٠  وما  حكم

  ٩٬٩٤٠    ٨٤٤  اتف

  ٥٠٬٠٠٠    ٩٠٬٠٠٠  إيجارات

اء ر   ٣٬١٦٦     ٢٬٩١٧  ك

اتف د و   ٦٬٩٠٥    ١٦٥  بر

  ١٬٧٢٠    ١٬٣٨٧  ضيافة

ية وأدواتمطبوعات    ١٬٩٦٦    ٦٬٩٩٤  مكت

  ١٬٠٧٥    ١٬٠٢٤    صيانه

  ٣٩٢    ٥٣١   نظافة

ية   ١٬٥٦٧    ٤٬٦٧٤   مستلزمات مكت

وميةرسوم    ١٬٠٠٠    ١٬٢٠٥   ح

ن ــ  نقل و   ١٠٠   ـــ

  ٣٬٨٣١    ٨٨٧   تنقل وسفر

ن ط   ٢٧٬٧٨٠    ٢٩٬١٢٦    تأم

  ١٬٦٥٠    ٧٬٠٠٠   متنوعه

  ١٬٠٨٠    ١٬٢٦٤      محروقات

  ٥٣٬١٦٧    ٢٣٬٤٦٠   تأمينات اجتماعيه

عالن دعاية   ١٬٥٥٠    ٤٦٬٩٥٧   و

ــ   ٥٬٠٠٠   عقيب  ـــ

ــ   ٦٬٥٣٢   صيانة سيارات  ـــ

افات وحوافز ــ   ٤٬٢٥٠   م  ـــ

ف بنكية ــ   ١٥   مصار  ـــ

دمة اية ا ــ  ١٠٬٨٩٢  مصروف    ـــ

شارات ق واس ــ   ٣٠٬٠٠٠  سو  ـــ

  ٥١٧٬٦٥٥    ٤٥٥٬٧٧٤  
  

  
  

    عام .١١

عض   - ب  االسنة املقارنة لتتما مع العرض  أرقامتم إعادة تبو        للقوائم املالية ا

      
    


