
 

 

 

 
 

 محاسبة الوحدات غٌر الهادفة للربح



 

 

 محاسبة الوحدات غٌر الهادفة للربح
 
 

 تقــــــدٌم عام 

تعتبر الوحدات غٌر الهادفة للربح من أهم البنٌات األساسٌة للمجتمعات المعاصرة حٌث تقوم بدور متمٌز 
 فى المجال الخٌرى واالجتماعى والثقافى 

جةود نمةم محاسةبٌة لح ةم وللوحدات غٌر الهادفة للربح جوانب مالٌةة بجانةب الجوانةب األخةرى تتولةب و
األموال التى تتعامل بها وبٌان المدٌونٌة والدائنٌة واإلفصةا  عةن مرهزهةا المةالى و ٌةاو وتقةوٌم دورهةا فةى 
أداء المنةةافو والخةةدمات ملةةى مسةةتحقٌها علةةى الوجةةق األفلةةل و ولقةةد بةةبلت جهةةود وٌبةةة مةةن  بةةل المنممةةات 

عاٌٌر المحاسبٌة التى تحهم عملٌةات   اإلثبةات والقٌةاو والهٌئات المحاسبٌة لولو مواراً ٌتلمن األسو والم
ةعت  نمةم لم محاسةبٌة لهةا تتلةمن  والعرض واإلفصةا  المحاسةبى عةن أنهةوتها ومعام تهةا المختل ةة و همةا ون
 .الدورات المستندٌة والدفاتر والسج ت ودلٌل الحسابات والقوائم والتقارٌر المحاسبٌة 

 

 

 

 الهادفة للربح األسو المحاسبٌة للوحدات غٌر 

 تمهيـد . 

تتسم الوحدات غٌر الهادفة للربح بمجموعة من الخصائص التى تمٌزها عن الوحدات اال تصادٌة الهادفةة 
للةةربح و وهةةبا التمٌةةز ٌةةهثر بةةدورو علةةى أسةةو ومعةةاٌٌر المحاسةةبة التةةى تحهةةم اإلثبةةات والقٌةةاو واإلفصةةا  

  ٌن السعودٌةولعت هٌئة المحاسبٌن القانونٌالمحاسبى لها و ولقد 

 وهبا ما سوف نتناولق فى هبا ال صل 

 ـ م هوم وخصائص الوحدات غٌر الهادفة للربح . 

 ـ وبٌعة أنهوة الوحدات غٌر الهادفة للربح . 

 ـ األسو المحاسبٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح . 

 ـ المعاٌٌر المحاسبٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح . 

 فصا  المحاسبى لمعام ت الوحدات غٌر الهادفة للربح . ـ أسو اإلثبات والقٌاو واإل

 ـ  ٌم وأخ ق وسلوهٌات المحاسبٌن العاملٌن فى الوحدات غٌر الهادفة للربح . 

 ( ـ م هوم وخصائص الوحدات غٌر الهادفة للربح . 1ـ1)

 

 



 

 

  . م هوم الوحدات غٌر الهادفة للربح 

انات  انونٌة تقوم بمجموعة من األنهوة المختل ة بات الوابو ٌقصد بالوحدات غٌر الهادفة للربح بأنها هٌ
الخٌرى واالجتماعى والثقافى وما فى حهم بلة  بقصةد تقةدٌم مجموعةة مةن السةلو والخةدمات والمنةافو للنةاو 

 وللمجتمو دون أن تهون الغاٌة األساسٌة هى تحقٌق الربح و 

 

  . الخصائص الممٌزة للوحدات غٌر الهادفة للربح 

 أهم الخصائص الممٌزة للوحدات غٌر الهادفة للربح ما ٌلى   من 

  للمجتمو الغٌر هادف للربح الغاٌة األساسٌة لها تقدٌم خدمات ومنافو عامة  

  لهٌةان مجتمةاعى أو حهةومى وٌهةون لهةا هةهل رسةمى ٌمثةل هخصةٌتها اإلعتبارٌةة ل ةرد او حقوق ملهٌتها

 .   وزارة الهئون االجتماعٌةموثق ومعتمد من 

 او بأجر  ٌتولى مدارتها مجموعة من األفراد من داخلها فى موار المهارهة التووعٌة  

 تتمثل أهم مصادر التموٌل   التبرعات والرسوم واإلعانات والهبات من الحهومة ومن األفراد والهٌئات  . 

 والخٌةةرى والثقةةةافى  تتمثةةل أهةةم أنهةةوتها فةةةى تقةةدٌم الخةةدمات والمنةةافو العامةةةة بات الوةةابو االجتمةةاعى

 وما فى حهم بل  .  …والرٌالى 

  ٌنغوةى العجةز الن قات ) التحاول مدارتها تحقٌق التوازن بٌن اإلٌرادات وبٌن مصروفات ( أداء األنهوة و و

 من وجد عن ورٌق اإلعانات والهبات . 

 واألعمال الخٌرٌةة التةى  مع ٌة من اللرائب على رأو المال أو الدخل ألنها تساهم فى التنمٌة االجتماعٌة

 تعتبر من أهم مسئولٌات الدولة .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  . أنواع الوحدات غٌر الهادفة للربح 

 هنا  أنواع مختل ة للوحدات غٌر الهادفة للربح من أهمها ما ٌلى   

  . وحدات حهومٌة   تقدم سلو وخدمات ومنافو مجتماعٌة وتعتبر جزءاً من البنٌة الحهومٌة 
 ت غٌر حهومٌة   تقدٌم خدمات ومنافو مجتماعٌة وخٌرٌة وٌولق علٌها أهلٌة . وحدا 

الحهومٌةة منهةا   على الوحدات غٌر الهادفة للربح األهلٌة و حٌث ٌوبق على هبا الهتٌبوسوف نرهز فى 
 .أسو المحاسبة الحهومٌة 

 

 

 ( ـ وبٌعة أنهوة الوحدات غٌر الهادفة للربح . 2ـ1)

 للوحدات غٌر الهادفة للربح .  األنهوة األساسٌة 

تباهر الوحدات غٌر الهادفة للربح مجموعة مةن األنهةوة المختل ةة لتحقٌةق مقاصةدها األساسةٌة و تتمثةل 
 فى تقدٌم الخدمات والمنافو االجتماعٌة والخٌرٌة للناو وما فى حهم بل  و من بٌن هبو األنهوة ما ٌلى   

ة للمجتمو حسب الوارد فى العقةود واللةوائح الةواردة فةى مواثٌةق منهةاء أوالً   تقدٌم الخدمات والمنافو ال زم
 تل  الوحدات و ومنها على سبٌل المثال   

 ـ التهافل واللمان االجتماعى لألفراد 
 ـ التوعٌة والثقافة الدٌنٌة . 

 ـ الرعاٌة الصحٌة للمعوزٌن . 
 ـ المساهمة فى نهر الوعى الثقافى واالجتماعى والدٌنى . 

 لمساهمة فى رعاٌة المعتقلٌن والمسجونٌن وأسرهم . ـ ا

ثانٌةةاً  حةةث النةةاو علةةى التبةةرع والعوةةاء والتعةةاون علةةى البةةر والخٌةةر مةةن خةة ل مسةةاهماتهم المالٌةةة والعٌنٌةةة 
والدعوٌة والمعنوٌة وبل  من خ ل حم ت التوعٌة والدعوة ملى الخٌر واألمةر بةالمعروف والنهةى عةن 

 المنهر . 

هارهة مو المهسسات والمنممات والهٌئات المحلٌة فى هافة األنهوة المرتبوة بمقاصدها األساسٌة ثالثاً   الم
 ومنها التنمٌة االجتماعٌة والخٌرٌة وما فى حهم بل  . 

رابعاً   المساهمة فى تأسٌو دور العلةم والثقافةة وتنمٌةة المجتمةو ومةا فةى حهةم بلة  لرفةو المسةتوى العلمةى 
لهافة فئات المجتمةو و وهةبل  إلعةداد الةدعاة والمصةلحٌن فةى لةوء  ةٌم وأخة ق والثقافى واالجتماعى 

 وآداب وسلوهٌات المجتمو . 

 

 

 



 

 

 ( ـ األسو المحاسبٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح . 5ـ1)

ال تختلف األسو المحاسبٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح عن األسو المحاسةبٌة العامةة المتعةارف علٌهةا 
 سبة المالٌة و ومن أهم هبو األسو ما ٌلى فى علم المحا

( ـ أساو استق ل البمة المالٌة ) الهخصٌة االعتبارٌة ( للوحدة عن البمة المالٌة إلدارتها   حٌث تتم 1)
 هافة المعام ت واألعمال باسمها . 

مرة فةةى ( ـ أسةةاو اسةةتمرارٌة النهةةاو   حٌةةث تةةتم المحاسةةبة علةةى هافةةة معةةام ت الوحةةدة علةةى أنهةةا مسةةت2)
أنهوتها و ولٌست فى حالة تصة ٌة و وتأسٌسةاً علةى بلة  وتوبٌقةاً ألسةاو االسةتحقاق ٌمهةر مةا ٌسةمى 

 بالمقدمات والمستحقات . 

( ـ أساو ال ترة الزمنٌة المالٌة   حٌث تقسم حٌاة الوحدة ملى فترات زمنٌة و  د تهون سةنة أو أ ةل حسةب 3)

عد القوائم المالٌة المختل ة وتقدم التقارٌر المحاسبٌة ملى من األحوال و وفى نهاٌة هل فترة ٌتم الجرد وت

 ٌعنٌهم األمر 

( ـ أسةاو اإلثبةات ال ةورى والتةارٌخى لمعةام ت وعملٌةات الوحةدة فةى الةدفاتر والسةج ت حسةب األصةول 4)

ها المهنٌة لبل  ووبقاً لورق وأسالٌب المحاسبة المختارة و وٌعتمد فى بل  على المستندات وما فى حهم

 و وٌتم بل  ٌدوٌاً أو باستخدام الحاسبات اإللهترونٌة أو بأى وسٌلة أخرى . 

لى أن 5) ( ـ أساو تحقٌق اإلٌرادات باالستحقاق أو بالتحصٌل حسب وبٌعة الوحدة غٌر الهادفة للربح و واألو 

 . ٌوبق أساو االستحقاق حٌث ٌساهم فى استق ل السنوات المالٌة وتقوٌم األداء بورٌقة أفلل

 ( ـ أساو تحقق الن قات باالستحقاق حٌث ٌسهل من تقوٌم األداء ومتابعة حقوق الوحدة ورف الغٌر . 6)

( ـ أسةةاو القٌةةاو النقةةدى / أو / العٌنةةى لمعةةام ت الوحةةدة وبلةة  لتحقٌةةق الر ابةةة العٌنٌةةة والمالٌةةة علةةى 7)

 الموجودات والتدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة .

 االصول الثابتةم على أساو التهل ة التارٌخٌة عند اال تناء ( ـ أساو التقو8ٌ)



 

 ( ـ المعاٌٌر المحاسبٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح . 6ـ1)

بولو معاٌٌر للوحدات غٌر الهادفة للربح لتهون مرهداً  هٌئة المحاسبٌن القانونٌٌن السعودٌةلقد اهتمت 
 للمعالجات المحاسبٌة و 

سةتنباو أهةم المعةاٌٌر المحاسةبٌة للوحةدات غٌةر الهادفةة للةربح فعلةى النحةو وفى لوء ما صةدر و ٌمهةن ا
 اآلتى   

  االور النمامٌة بات الع  ة بالقواع الخٌريمعٌار 

 معٌار التبرعات 

 معٌار العرض واالفصا  للقوائم المالٌة 

مةوال الةواردة علةى تحلةل األ هبو المعاٌٌر المحاسةبٌة الخاصةة بالجهةات الغٌةر هادفةة للةربحـ وتأسٌساً على  1
 النحو التالى   

أ ـ أموال مقٌدة مخصصة ألغراض محددة ولمصارف بعٌنها هما هو الحال فةى أمةوال الزهةاة و أمةوال الو ةف 
 المهرووة وأموال الوصاٌا لجهات خٌرٌة بعٌنها .

مةة و فةى موةار   وهى األموال المتاحة ل سةتخدام فةى األغةراض الخٌرٌةة العا او غٌر مقٌدة ب ـ أموال مولقة
 مقاصد الوحدة العامة .

وٌجب أن ٌهخب فى الحسبان هةبا المعٌةار عنةد تصةمٌم الةدورات المسةتندٌة والةدفاتر والسةج ت والقةوائم 
 والتقارٌر.

توبق الوحدات غٌر الهادفة للربح أسةاو المقابلةة بةٌن المةوارد واالسةتخدامات بهةدف بٌةان ال ةائض أو  
ة و وبٌان سبل تومٌف ال ائض و وسبل تدبٌر العجز من وجد و وفةى هةل األحةوال العجز فى نهاٌة ال ترة المالٌ

  ٌتم تسوٌتها فى حساب متجمو ال ائض المرحل من سنوات سابقة .

 

 ـ ممهار األصول الثابتة فى  ائمة المرهز المالى . 4

ل ةة مثةل العقةارات وتتمثل فى الموجودات الثابتة التى تقتنٌها الوحدة بغةرض تسةهٌل أداء مهامهةا المخت 
واآلالت واألجهةزة واألدوات واألثةةاث ونحوهةةا و والمعالجةةة المحاسةةبٌة المناسةبة هةةو أن ٌوبةةق علٌهةةا األسةةو 

ٌوبةق علٌهةا أسةو ووةرق ولة  بهةدف الر ابةة وتقةوٌم األداء المحاسبٌة التى توبقها الوحدات اال تصةادٌة وب
 اإله   والصٌانة واإلح ل واالستبدال 

 

 

 

 

 



 

 إلثبات لعملٌات الوحدات غٌر الهادفة للربح . أسو ا 

ٌقصد باإلثبات المحاسبى   تسجٌل ) هتابة ( جمٌةو المعةام ت مةن مٌةرادات ون قةات و وتحصةٌل وصةرف 
أوالً بأول  وٌعتمد بل  على المستندات والمبهرات والوثائق المختل ة المهٌةدة لهةا و وٌةتم اإلثبةات فةى الةدفاتر 

 .  باستخدام برنامج محاسبً المحاسبٌة اووالسج ت 

 وٌحهم عملٌة اإلثبات األسو اآلتٌة   
 ( ـ س مة واستٌ اء المستندات للهروو الههلٌة والمولوعٌة المتعارف علٌها . 1)
 ( ـ فورٌة اإلثبات أوالً بأول بالدفاتر والسج ت بدون تأخٌر . 2)
  عة المعاملة . ( ـ تارٌخ اإلثبات بالٌوم والههر والسنة لبٌان مٌقات وا3)

 برامج المحاسبة االلهترونٌةوٌتم اإلثبات ٌدوٌاً أو 

  . أسو القٌاو المحاسبى لمعام ت الوحدات غٌر الهادفة للربح 

ٌقصد بالقٌةاو المحاسةبى   ترجمةة المعةام ت التةى تقةوم بهةا الوحةدات غٌةر الهادفةة للةربح ملةى صةورة 
نقدٌة حتى ٌمهن مثباتها بالدفاتر والسج ت وتحدٌد المدٌونٌة والدائنٌة وبٌةان نتةائج األعمةال والمرهةز المةالى 

 فى نهاٌة ال ترات المالٌة . 

 للربح التى ٌوبق علٌها أسو القٌاو ما ٌلى   ومن أهم معام ت الوحدات غٌر الهادفة 

 ( ـ اإلٌرادات والموارد التى تحصل علٌها لتموٌل أنهوتها المختل ة . 1)
 ( ـ ن قات ) مصروفات ( األنهوة المختل ة التى تمارسها الوحدة . 2)

 ومن أهم أسو القٌاو المحاسبى المناسبة للوحدات غٌر الهادفة للربح ما ٌلى   

 إلٌرادات على أساو القٌمةة المحصةلة بهةا فعة ً ومبا هانةت هنةا  مٌةرادات فةى صةورة عٌنٌةة ف نهةا  ٌاو ا
 تترجم ملى  ٌم نقدٌة على أساو القٌمة السو ٌة لها و ت اال تناء والمقدرة 

 ٌاو الن قات   وٌقصد بالن قات بأنها المبالغ المدفوعة أو المستحقة  لتموٌل األنهوة المختل ة و بمعنةى  
 على المست ٌدٌن من عملٌة اإلن اق .  منتجأن ٌتحقق عائد فى صورة من عة أو خدمة أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ٌاو الموجودات الثابتة  

و مثةل المسةاعدة فةى أداء أنهةوة الوحةدة ٌقصد بالموجودات الثابتة بأنها األصول الثابتة التى تقتنى مةن أجةل 
 ٌارات وما فى حهمها . العقارات واآلالت والمعدات واألثاث والس

وتقاو عند اال تناء على أساو القٌمة النقدٌة المدفوعة و وفةى نهاٌةة السةنة المالٌةة تقةاو علةى أسةاو 
 القٌمة الدفترٌة وتوبق علٌها أسو وورق اإله   والصٌانة المتعارف علٌها و 

 

  . أسو العرض واإلفصا  المحاسبى عن معام ت الوحدات غٌر الهادفة للربح 

ٌقصد بالعرض واإلفصا    عرض المعلومات المحاسبٌة عن المعام ت التى  امت بها الوحدة فى صورة 
  وائم وتقارٌر وت سٌرها لتساعد مستخدمٌها فى تهوٌن رأى عن األداء عن فترات زمنٌة معنٌة . 

ن أساسةةاً وٌهةةترو فةةى هةةبو المعلومةةات أن تهةةون صةةاد ة وأمٌنةةة ود ٌقةةة ومو وتةةة ومحاٌةةدة ونافعةةة لتهةةو
 سلٌماً فى التخوٌو المسبق والر ابة وتقوٌم األداء واتخاب القرارات المختل ة . 

 وٌحهم العرض واإلفصا  والمحاسبى األسو اآلتٌة   

 ( ـ المن عة   وٌقصد بها أن تحقق المعلومات المعرولة المنافو المنهودة لمستخدمٌها .1)

 ال هم ( ـ الولو    بمعنى أن تهون والحة وسهلة 2)

( ـ الهمولٌة   بمعنى أن تعوى معلومات هاملة عن جمٌةو المعةام ت بةدون مخ ةاء أو تورٌةة ألمةور هامةة 3)
 ولرورٌة . 

( ـ الم ءمة   بمعنى أن تناسب مستخدمٌها وٌمهنهم فهمها واالعتماد علٌها فى األغراض التى أعةدت مةن 4)
 أجلها .

 در معتمدة موثوق فٌها . ( ـ التوثٌق   بمعنى أنها ترتهز على مصا5)

( ـ التو ٌت   وٌقصد ببل  أن تهون المعلومات المحاسبٌة متاحة لمستخدمٌها فى الو ت المناسةب ل نت ةاع 6)
 منها . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المستخدمة ومن أهم وسائل العرض واإلفصا  المحاسبى 

 التقارٌر المالٌة .  -

 القوائم المالٌة .   -

 لٌة . ٌلاحات المتممة للقوائم الماا -

 

 التنمٌم المحاسبى للوحدات غٌر الهادفة للربح 

 تمهٌد . 

ٌتم تن ٌب العملٌات المحاسةبٌة   اإلثبةات والقٌةاو والعةرض واإلفصةا  مةن خة ل نمةام محاسةبى ٌتلةمن 
مجموعة من العناصر المترابوة والتى تت اعل سةوٌاً إلخةراا المعلومةات المحاسةبٌة المولوبةة لمسةتخدمٌها و 

العناصر فى   المستندات و والدفاتر و والسج ت و والقوائم والتقةارٌر و ودلٌةل الحسةابات و وٌةتم  وتتمثل هبو
تهغٌل النمام المحاسبى وبقاً لمجموعةة مةن األسةو المحاسةبٌة وباسةتخدام مجموعةة مةن الوةرق واألسةالٌب 

 الٌدوٌة واإللهترونٌة . 

 

 غٌلق . ـ م هوم وهٌهل النمام المحاسبى وعناصرو ومجراءات ته

 ـ عناصر النمام المحاسبى للوحدات غٌر الهادفة للربح . 

 ـ نمابا الحسابات الختامٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح .
 
 
 ( ـ م هوم وهٌهل النمام المحاسبى وعناصرو . 1ـ2)

  . ـ م هوم النمام المحاسبى 

ل سةوٌاً وبقةاً لمجموعةة مةن هو موار عام ٌتلمن مجموعة من العناصةر المترابوةة والتةى تت اعةل وتعمة
أسو ومعاٌٌر وورق المحاسبة ووبقةاً لسلسةلة مةن العملٌةات المحاسةبٌة وباسةتخدام مجموعةة مةن األسةالٌب 
واألدوات والورق وبل  إلعواء معلومات محاسبٌة تساعد فى مجاالت التخوٌو والر ابة وتقوٌم األداء واتخاب 

 القرارات الرهٌدة . 

 تتمثل أهم معالم النمام المحاسبى بص ة عامة فى اآلتى   ووبقاً للم هوم السابق 

( ـ ٌتهون هٌهل النمام المحاسبى من مجموعة من العناصر ) األجزاء ( والتى ٌولق علٌهةا عناصةر النمةام 1)
المحاسبى و وٌلزم أن ٌهون بٌن هبو العناصر ترابواً داخل موار محدد ) هٌهل وعناصر النمام المحاسبى 

 . ) 

 .لبو تهغٌل النمام المحاسبى و مجموعة من األسو والمعاٌٌر المحاسبٌة ( ـ 2ٌ)



 

( ـ ٌعمل النمام المحاسبى وفقاً لسلسلة من اإلجراءات المتتالٌة والتةى ٌولةق علٌهةا العملٌةات المحاسةبٌة   3)
 اإلثبات والقٌاو والعرض واإلفصا  ) مجراءات تهغٌل النمام المحاسبى ( . 

لمحاسبى ملى تخةرٌج معلومةات أمٌنةة وصةاد ة ود ٌقةة ومو وتةة ومولةوعٌة ومحاٌةدة ( ـ ٌهدف النمام ا4) 
  .تساعد األوراف المعنٌة بأمر الوحدة فى مجاالت التخوٌو والر ابة وتقوٌم األداء واتخاب القرارات 

 ن الت صٌل فى الص حات القادمة . وسوف ننا ش المعالم السابقة بهىء م

 

 ـ عناصر النمام المحاسبى . 

ٌتهةةون النمةةام المحاسةةبى مةةن مجموعةةة مترابوةةة مةةن العناصةةر أو األجةةزاء ٌولةةق علٌهةةا عناصةةر النمةةام 
 المحاسبى و وهى على النحو التالى   

( ـ المسةةتندات والةةدورات المسةةتندٌة   وتخةةتص بنقةةل البٌانةةات المالٌةةة المتعلقةةة باألنهةةوة المختل ةةة التةةى 1)
داخلةةة ومةةن أمثلتهةةا   مٌصةةاالت القةةبض والصةةرف ومسةةتندات تباهةةرها الوحةةدة ملةةى وحةةدة البٌانةةات ال

 المصروفات واإلٌرادات ونحو بل  . 

 ( ـ السج ت والبوا ات والدفاتر المحاسبٌة   ومن أهمها دفاتر الٌومٌات ودفاتر األستاب 2)

َمل  بها خ صة عملٌات ال3) محاسبة ملى اإلدارة ( ـ القوائم والتقارٌر المحاسبٌة   حٌث تعتبر الوسٌلة التى تنح 
وملى مستخدمى المعلومةات المحاسةبٌة مةن خةارا الوحةدة و ومةن أهمهةا الحسةابات الختامٌةة والمٌزانٌةة 

 العمومٌة والقوائم والتقارٌر المالٌة والمحاسبٌة والمبهرات التولٌحٌة لها .

ة الدورات المستندٌة ومروراً ( ـ دلٌل الحسابات   حٌث ٌعتبر المرهد فى تن ٌب العملٌات المحاسبٌة منب بدا4ٌ)
بالدفاتر والتقارٌر حتى تصل المعلومات المحاسبٌة ملى مستخدمٌها و وٌحتوى دلٌل الحسابات على  ائمة 

 تتلمن هافة الحسابات مبوبة فى مجموعة وٌعوى هل حساب رمزاً ور ماً معٌناً .

 ( ـ نمابا الحسابات الختامٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح . 5ـ2) 

 من أهم نمابا الحسابات الختامٌة للوحدات غٌر الهادفة للربح ما ٌلى   

   ائمة المرهز المالً ـ  1

   ائمة االنهوةـ  2

   ائمة التدفقات النقدٌةـ  3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 قائمة المركز المالي كما في    /     /      م
 

 
 األصول

 السنة الحالية إيضاح
 لاير سعودي

 السنة السابقة 
 سعوديلاير 

     األصول المتداولة
     نقدية بالصندوق والبنوك 

     المدينون
     أرصدة مدينة أخرى

     إجمالي االصول المتداولة
     األصول غير المتداولة 

 تكمفة األصول الثابتة 
 يخصم / مجمع االهالك
 صافي االصول الثابتة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     إجمالي األصول غير المتداولة
     إجمالي األصول

     االلتزامات المتداولة
     دائنون متنوعون

     أرصدة دائنة أخرى
     لمتداولةإجمالي االلتزامات ا

     االلتزامات غير المتداولة
     مخصص مكافأة نهاية الخدمة

     إجمالي االلتزامات غير المتداولة
     صافي االصول

     صافي االصول غير المقيدة
     صافي االصول المقيدة
     مجموع صافي االصول

     مجموع االلتزامات وصافي االصول
 
 
 
 



 

 
 
 

 نشطة لمفترة من   /    /    م  وحتى    /     /    مقائمة اال 
 

 السنة الحالية إيضاح 
 لاير سعودي

 السنة السابقة 
 لاير سعودي

     والمكاسب اإليرادات
 التبرعات النقدية

 تبرعات الزكاة النقدية
 ايرادات االنشطة

    

     والمكاسب إجمالي اإليرادات
     والخسائر المصروفات

     ت االنشطةمصروفا
 مساعدات زكاة

 مساعدات اعمال بر
 صندوق التكافل

    

     المصروفات اإلدارية والعمومية 
     خسائر رأسمالية

     والخسائر إجمالي المصروفات
 التغير في صافي االصول قبل التحويالت

 التحويالت بين االصول الثابتة
 التغير في صافي االصول بعد التحويالت

 ت سنوات سابقة تسويا

    

     صافي االصول في بداية العام
      صافي االصول في نهاية العام

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 موحتى    /     /      ة من   /    /    م لمفتر  التدفقات النقديةقائمة 

  
 السنة الحالية إيضاح 

 لاير سعودي
 السنة السابقة 

 لاير سعودي
     يةالتدفق النقدي من االنشطة التشغيم

     التغير في صافي االصول
     التعديالت في البنود غير النقدية

 + استهالك االصول الثابتة
 + المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة

    

     + خسائر رأسمالية
     التغير في صافي االصول بعد اضافة البنود الغير النقدية

     التغير في االصول واالتزامات
 صدة المدينة االخرىاالر 

 االرصدة الدائنة االخرى
    

      صافي التدفق النقدي من االنشطة التشغيمية
 

 التدفق النقدي من االنشطة االستثمارية
    

 شراء اصول ثابتة
 المحصل من بيع االصول الثابتة

 صافي التدفق النقدي من االنشطة االستثمارية
 

 العام صافي التغير في رصيد النقدية خالل
 رصيد النقدية اول العام

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      رصيد النقدية اخر العام
 

 

 والحمد هلل البى بنعمتق تتم الصالحات 


