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األهداف العامة

الرؤية
أن تكــون إطعــام الرائــدة عالميــً فــي توفيــر الطعــام المناســب للمســتفيدين عبــر منظومــة عمــل
احترافية.

الرسالة
ندعــم الشــراكة والتوعيــة بيــن أطيــاف المجتمــع مــن خــال حفــظ النعمــة وجــذب المــوارد الخيريــة
لتوفيــر الغــذاء المناســب للمســتفيدين وتحقيــق مفهــوم التكافــل االجتماعي.

األهداف االستراتيجية للمشروع
توعية و تثقيف المجتمع بأهمية حفظ و ترشيد النعمة.
توزيع الزائد من الطعام و إيصاله للمستفيدين بأفضل معايير الجودة والسالمة العالمية.
خلق فرص عمل جديدة ،تأهيل وتدريب عدد من أبناء األسر المستفيدة.
تحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي.
االرتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية.
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المنطقــة الشــرقية أصبحــت منــارة العمــل المجتمعــي النموذجــي،
وجمعيــة إطعــام وهلل الحمــد أحــد هــذه األمثلــة اإليجابيــة

«

المشــرقة ،فقــد قدمــت النمــوذج األمثــل للعمــل المتميــز فــي
مجــال حفــظ النعمــة الــذي كنــا نحتــاج إليــه بالفعــل

«

صاحب السمو الملكي
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز
أمير المنطقة الشرقية

4

قـالــوا عـنـا

حفــظ النعمــة ثقافــة اســامیة أصیلــة ،وإطعــام نجحــت فــي أن
تحولهــا إلــى قناعــة لــدى المجتمــع

«

«

صاحب السمو الملكي
األمیر فیصل بن بندر بن عبدالعزیز
أمیر منطقة الریاض

النجــاح الــذي یتحقــق لجمعیــة إطعــام وباقــي الجمعیــات اآلخــرى
بالمملكــة جــاء لیجســد حقیقــة مبــدأ الشــراكة الــذي تتبنــاه وزارة
الشــؤون اإلجتماعیــة مــع كل المبــادرات الخالقــة

«

معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي
وزير التجارة واإلستثمار
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«

ابتلينــا فــي هــذا الزمــان باإلســراف ،ومــا تقــوم بــه إطعــام
عمــل صالــح ومــن بــاب التعــاون علــى البــر والتقــوى

«

«

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ
مفتي عام المملكة ورئیس هیئة كبار العلماء

حجــم اإلنجــاز فــي إطعــام یعطــي مؤشــرات ایجابیــة عــن
تطــور العمــل الخیــري وعــن الریــادة فــي حفــظ النعــم

«

«

الشیخ عبدااهلل بن سلیمان المنیع
عضو هیئة كبار العلماء والمستشار بالدیوان الملكي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مــا بیــن األمــس والیــوم  ..قصــة نجــاح  ..بــدأت مــن هنــا  ..فتطــورت
ثــم توســعت  ..حتــى تبلــورت واكتســبت المزیــد مــن الثقــة  ..والكثیــر
مــن الشــفافیة والوضــوح  ..والعطــاء فــي وطــن الخیــر والعطــاء.
إن قصــة إطعــام لــم تكــن مجــرد فكــرة  ..أو محاولــة  ..أو مزاولــة ..
وإنمــا هــي المبــادرة ،والمشــروع الــذي آمنــا بنجاحــه لیبقــى ویــدوم
 ..وتــدوم معــه نعمــة ااهلل  ..وتتبــارك معهــا كل أعمالنــا  .شــكر اهلل
أو ًلا ..حفــظ ااهلل وطننــا الغالــي  ..وقیادتنــا الرشــیدة وأدام علینــا
ســبحانه نعمــه التــي ال تحصــى ..

«
عبد اهلل بن عبد اللطيف الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة
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«

الجمعية العمومية واللجان التنفيذية

عقــدت الجمعيــة العموميــة للجمعيــة الخيريــة للطعــام إطعــام اجتماعهــا الرابــع مســاء األحــد 21
رمضــان الموافــق  26يونيــو  2016م فــي فنــدق النوفوتيــل بالدمــام بحضــور رئيس وأعضــاء مجلس اإلدارة
وأعضاء الجمعية العمومية وبإشراف من وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتم خالل االجتماع استعراض
القوائــم الماليــة واألوقــاف والمصادقــة علــى أبــرز مــا تــم انجــازه عــام  2015م .
وألقــى رئيــس مجلــس اإلدارة /عبــد اهلل بــن عبــد اللطيــف الفــوزان كلمــة أثنــى مــن خاللهــا علــى انجــازات
الجهــاز التنفيــذي للجمعيــة مــن خــال حفــظ أكثــر مــن مليــون وجبة خــال عــام  2015م.
موضحــً أن إطعــام باتــت تســتهدف  2,500,000وجبــة مــع نهايــة عــام  2016م وكشــف الفــوزان عــن
مراحل انجاز مبنى وقف إطعام السكني فيما أعلن عن إطالق مشروع بناء مبنى إطعام اإلداري بالدمام
وقــدم المديــر التنفيــذي إلطعــام الشــرقية  /فيصل الشوشــان عرضًا مرئيــً فيه أبرز أعمــال الجمعية خالل
عــام  2015م .
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مجلس اإلدارة بدورته الثانية

عبداهلل بن عبداللطيف الفوزان
رئيس مجلس اإلدارة

عبداللطيف بن عبداهلل الراجحي
عضو مجلس اإلدارة

سلمان بن محمد الجشي
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن محمد الزامل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

فيصل بن صالح القريشي
أمين الصندوق

عبداهلل بن علي المجدوعي
عضو مجلس اإلدارة

عصام بن عبدالقادر المهيدب
عضو مجلس اإلدارة

سامي بن عبدالمحسن الحكير
عضو مجلس اإلدارة

ناصر بن عقيل الطيار
عضو مجلس اإلدارة

طارق بن علي التميمي
عضو مجلس اإلدارة

جاسم بن محمد الفرج
عضو مجلس اإلدارة
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رئيس وأعضاء لجنة إطعام الرياض

هشام بن عبد العزيز الصغير

ناصر بن عقيل الطيار

عبد العزيز بن حمد الجميح

عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

عادل بن عبد العزيز القريشي

عبد العزيز بن محمد السبيعي

سالمة بن ملهي بن سعيدان

علي بن صالح العثيم

ناصر بن عبد الرحمن الزامل

عبد اهلل بن مطلق المطلق

نواف بن بداح الفغم

عبد العزيز بن ابراهيم الربدي

رئيس وأعضاء لجنة إطعام جدة

خالد بن عبد اللطيف الفوزان

عبد اهلل بن مرعي بن محفوظ

ابراهيم السبيعي

عماد بن عبد القادر المهيدب

صالح بن علي التركي

نصار بن عوض السلمي
حسن بن محمد الزهراني
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الجهــاز التنفـيــذي

عبدالعزيز النغيثر
األمين العام

فيصل الشوشان
المدير التنفيذي إلطعام الشرقية

عامر البرجس
المدير التنفيذي إلطعام الرياض

أحمد البار
المدير التنفيذي إلطعام جدة
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مبنى إطعام اإلداري

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة عبــداهلل الفــوزان عــن اطــاق مشــروع مبنــى إطعــام اإلداري فــي
حــي الخالديــة بالدمــام والــذي يضــم وحــدة التعبئــة المركزيــة بالمنطقــة الشــرقية وكافــة المرافــق
الخاصــة بخدمــات الجمعيــة.

وقف إطعام السكني
شــهد الربــع األخيــر لعــام 2016م وضــع اللمســات األخيــرة علــى مبنــى الوقــف الــذي يقــع فــي المدينة
الصناعيــة الثانيــة بالدمــام بتكلفــة اجمالية بلغــت 26,000,000
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أبرز أعمال إدارة التشغيل خالل العام 2016م
وجبات فروع إطعام للفترة من يناير حتى  31ديسمبر 2016

األشهر

الرياض

جدة

الدمام

القطيف

الجبيل

اإلحساء

المجموع

يناير2016

69638

34457

41196

4730

1861

7854

159736

فبراير2016

57265

30848

34615

3804

5487

6000

138019

مارس 2016

71241

37852

41868

5649

16866

8468

181944

أبريل 2016

64205

40510

40115

5272

9928

11148

171178

مايو 2016

66509

44261

39186

5936

11634

9681

177207

يونيو 2016

83225

81188

42598

4056

14648

4637

230352

يوليو 2016

75496

54085

45901

7189

13932

9083

205686

أغسطس 2016

76924

46538

41884

10403

8760

11772

196281

سبتمبر 2016

74729

41945

68884

8306

9196

11255

214315

أكتوبر 2016

116570

49268

53655

8727

9146

10514

247880

نوفمبر 2016

79858

55754

62151

10015

7719

12064

227561

ديسمبر 2016

88636

71180

58943

12221

14252

9729

254.961

المجموع

924.296

587.886

570.996

86.308

123.429

112.205

2.405.120

المجموع
على مستوى
المناطق

الرياض

جدة

المنطقة الشرقية

924.296

587.886

825.754
2.405.120

المجموع الكلي

843
طن

من الطعام
تم حفظه من الهدر
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وجبات فروع إطعام للفترة من يناير حتى  31ديسمبر 2016

٠

٢٠٠٠٠

۲۰۱٦

۲۰۱٦

۲۰۱٦

۲۰۱٦

93%

نسبة النمو

ﺟدة

۲۰۱٦

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

۲۰۱٦

۲۰۱٦

2015

1,246,765

۲۰۱٦

۲۰۱٦

۲۰۱٦

2016

2,405,120

۲۰۱٦

۲۰۱٦
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٤٠٠٠٠

37 %
الدمام

٦٠٠٠٠

الرياض

٨٠٠٠٠

38 %

١٠٠٠٠٠

جدة

١٢٠٠٠٠

25%

١٤٠٠٠٠

نسبة وجبات الطعام

خطـــوات لمراحــــــــل
تعبئـة زوائـد الطعـام
التواجد الميداني
في
موقع المناسبة

توزيع األطعمة على
العلب المخصصة
لها بأعلى معايير
الجودة

تفريغ األطعمة
الزائدة
بالحاويات

تغليف العلب
وكتابة مصدر
الطعام وتاريخ
التعبئة

نقل الحاويات إلى
وحدة التعبئة
المركزية عبر
السيارات المبردة

نقل العلب إلى األسر
المستفيدة عبر
السيارات المبردة
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وجبات إطعام الشرقية 2016
600000

500000

400000

300000

200000

100000

الدمام

الجبيل

القطيف

االحساء

570996

123429

86308

112205

نسبة توزيع الوجبات

% 63

16

0
الوجبات

25

سيارة توصيل طعام

29

9

سائق

سيارة توصيل فرق التعبئة

101

موظف تعبئة
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إدارة العالقات العامة

شراكات تنموية

اإلدارة العامة للتربية والتعليم
بمنطقة الرياض

18

مشاركات وفعاليات
المشاركة في البرنامج التعريفي لفرع الجمعية بالجبيل والذي أقامته شركة شرق
المشاركة في مهرجان الخبر السياحي الثالث عبر ركن تثقيفي لمدة  10أيام.
المشاركة في فعاليات مشتل «روعة» لألطفال مع لجنة التنمية االجتماعية بحي الروضة بالدمام.
المشاركة في الملتقى النسائي للجنة التنمية االجتماعية برعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية.
المشاركة في حفل تكريم الجهات الداعمة لمهرجان الخبر السياحي الثالث.
المشاركة في فعاليات المنتدى الثامن لصناعة البترول والكيماويات في معارض الظهران.
المشاركة في ملتقى حفظ النعمة بجامعة الملك خالد بأبها برعاية سمو أمير منطقة عسير.
المشاركة في ملتقى األوقاف بغرفة الرياض.

19

برامج وفعاليات

المشاركة في فعاليات بسطة ماركت الذي يقام يوم الجمعة من كل أسبوع في جدة.
تركيب صندوق حفظ النعمة في مجمع غرناظة مول بالرياض.
المشاركة في ديوانية الخبرات التابعة للجنة التنمية االجتماعية بالظهران (القسم النسائي).
المشاركة في فعالية احفظها لتدوم في كلية العلوم التطبيقية بجامعة الدمام.
المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب بتواجد  500جهة حكومية وخاصة.
المشاركة في فعاليات ملتقى العضوية النسوي ومعرض (بناء وعطاء) بالدمام.
المشاركة في (أمسية وعي التطوع) بالتعاون مع جمعية وئام الخيرية.
المشاركة في المعرض التوعوي (أسبوع الترشيد الخليجي) برعاية مدير عام تعليم الرياض.
المشاركة في فعاليات منتدى األحساء لالستثمار برعاية شركة أرامكو السعودية.
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برامج وفعاليات

استقبال وفد المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف لبحث أوجه التعاون.
المشــاركة فــي حفــل المشــروع النوعــي لتدريــب وتأهيــل الجمعيــات الخيريــة فــي المنطقــة الشــرقية
علــى مواصفــات األيــزو
المشاركة في فعالية اليوم العالمي للخدمة االجتماعية بالقطيف.
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نبيها تدوم

شــهد عــام  2016عــودة الجمعيــة
لتنفيــذ البرامــج التثقيفيــة فــي
المجمعــات التجاريــة بالمنطقــة
الشــرقية  ،حيــث أقامــت الجمعيــة
حملــة (نبيهــا تــدوم ) فــي مجمــع
الراشــد بالخبــر  ،والتــي افتتحهــا
ســعادة نائــب مديــر عــام فــرع
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
بالمنطقــة الشــرقية.
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إطعام والتعليم
في الشرقية
تنفيذ برنامج تثقيفي لـ 9مدارس للتعليم العام.
تدريب طالبات جامعة الدمام ضمن برنامج التدريب الميداني.
تقديم برنامج ترفيهي توعوي بمركز صناعة فكر النسائي للتدريب.
تقديم برنامج تثقيفي توعوي بجامعة األمير محمد بن فهد

في الرياض
تنفيذ برنامج تثقيفي لـ  9مدارس للتعليم العام

في جدة
تنفيذ برنامج تثقيفي بجامعة الملك عبداهلل
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التدريب والتطوير

تفعي ـ ً
ا التفاقيــات التعــاون التــي أبرمتهــا الجمعيــة فــي مجــال التدريــب والتطويــر  ،نفــذت إطعــام خــال
عــام  2016عــددًا مــن البرامــج التدريبيــة مــع جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بالدمــام  ،تضمنــت
تدريــب أكثــر مــن  44طالبــً وطالبــة فــي مجــال حفــظ النعمــة  ،وفــي مختلــف التخصصــات اإلداريــة األخــرى .
وعلــى صعيــد تدريــب الموظفيــن والموظفــات  ،تبنــت غرفــة الشــرقية تدريــب عــدد مــن موظفــي الجمعيــة
ضمــن برامــج التدريــب االداري التــي تنظمهــا الغرفــة  ،وذلــك ضمــن الشــراكة التــي تربــط الطرفين  ،واســتفاد
مــن البرامــج التدريبيــة التــي تنفذهــا غرفــة الشــرقية أكثــر مــن  10موظفيــن فــي العالقــات العامــة  ،والمــوارد
البشــرية  ،وإدارة المكاتــب الفرعيــة  ،وغيرهــا مــن البرامــج التطويريــة االخــرى .

24

يضــم فريــق إطعــام التطوعــي أكثــر مــن  3500متطــوع ومتطوعــة عملــو منــذ تأســيس الجمعيــة
وحتــى نهايــة عــام 2016م علــى نشــر ثقافــة حفــظ النعمــة ومســاعدة فريــق التعبئــة فــي أعمالهــا.
وقد تم خالل الربع الثالث من عام  2016م إطالق الهوية الجديدة لفريق إطعام التطوعي وفق أحدث
ســبل التواصــل  ،ونفــذ الفريــق فعاليــات اليــوم العالمــي للتطــوع لعــام  2016بحضــور عــدد مــن اإلعالمييــن
ونجــوم كــرة القــدم بالمملكــة.
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الجوائز واألوسمة

جائزة السبيعي للتميز في العمل الخبري
شهادة « »HACCPلألمن الغذائي.
جائزة المؤسسات االجتماعية قطر.
جائزة أربيان بزنس.
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أرض للجمعية بمحافظة الجبيل

المدينة

الجبيل

كمنحــة مقدمــة مــن قبــل الهيئــة الملكيــة

الحي

جلمودة ( محلة الطائف ).

فــي مدينــة الجبيــل وذلــك لبنــاء وقــف

المساحة

 600متر

العقار المستهدف

عمارة سكنية

االستيعاب

 8شقق للعائالت

تحصلــت الجمعيــة علــى قطعــة أرض
ّ

اســتثماري ســكني للجمعيــة فــي الجبيــل.

28

الموارد المالية

الموارد المالية في العام 2016م

إطالق برنامج الرسائل النصية.
إطالق برنامج التبرع ببواقي الهلل لعدد  8فروع.
إطالق برنامج التبرع ببواقي الهلل مع أسواق واحة المستهلك
إطالق برنامج التبرع ببواقي الهلل مع أسواق عبداهلل العثيم في منطقة الرياض.
إكمال إجراءات إطالق برنامج التبرع ببواقي الهلل مع أسواق الثالجة العالمية لعدد  120فرع
اطالق برنامج العقود التمويلية المستدامة
إطالق مشروع دعم الموارد البشرية بالشراكة مع شركة تمرس بقيمة تصل مليون و  400ألف ريال

باقي الهلل
لحفظ النعم
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الشراكات اإلعالنية
عمدت إطعام على ابرام العديد من الشراكات
اإلعالنيــة مــع شــركات الدعايــة واإلعــان  ،ونتــج
عــن ذلــك اتفاقيــة تعــاون كرعاية مجانيــة مع :

لتغطية طرق المنطقة الشرقية
30

الموارد البشرية

الموارد البشرية في العام 2016م

موظفي إطعام

الشرقية الرياض

جدة

الموظفين على إطعام (سعودي )

25

7

3

الموظفين على إطعام (غير سعودي)

16

21

3

موظفي الشركات الداعمة

43

27

9

المتعاونين

11

13

19

المجموع

95

68

34

نسبة السعودة

%71.4

%20

%8.5

%8.5
جدة

نسبة
السعودة

%20

الرياض
الشرقية

%71.4
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أطلقــت إدارة المــوارد البشــرية خــال العــام  2016عــدة
مشاريع تسعى لتطوير االستراتيجية العامة للجمعية وهي:

إطالق الئحة التنظيم الداخلي واعتمادها رسم ًيا وتعميمها على جميع الموظفين وبدء العمل بها.
اعتماد نظام تطوير أعمال اإلدارة المالية والموارد البشرية الكترون ًيا عبر نظام رقمي عالي الجودة.
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الشراكات المستدامة

ســعت الجمعيــة إلبــرام العديــد مــن الشــراكات المســتدامة
لرعايــة وتمويــل برامــج وفعاليــات الجمعيــة إضافــة لتغطيــة
أبــرز احتياجاتهــا التشــغيلية ومــن ضمــن تلــك الشــراكات _:
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اتفاقيات
وبرامج

34

انجازات  2016تكريم مستحق

أقامــت الجمعيــة فــي مركزهــا الرئيســي بالدمــام حفـ ً
ا مبســطًا
لتكريــم فريــق العمــل مــن النتائــج المحققــة فــي عــام 2016
وماتــم إنجــازه فــي كافــة اإلدارات وســط حضــور فعــال مــن
قبــل شــخصيات اجتماعيــة بــارزة فــي المنطقــة الشــرقية.
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الحصاد اإلعالمي

المشاركات التليفزيونية
 8برامج تليفزيونية

المشاركات اإلذاعية
 7برامج إذاعية

اإلعالنات
 7إعالنات

عدد متابعين تويتر
أكثر من  50,233متابع

عدد متابعين االنستقرام
أكثر من  4,144متابع

األخبار الصحفية
 20خبر صحفي

المقاالت الصحفية
 18مقال صحفي

مشاركات سناب
 4مشاركات

مشاركات اليوتيوب
 4مشاركات

توثيق حساب الجمعية الرسمي على تويتر
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القوائم المالية للجمعية
في 2016/12/31

يالحظ وألغراض التحول من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي للسنة المالية التالية للجمعية
كانت عن  14,5شهر عن الفتره من  2015/10/14حتى 2016/12/31

أو ً
ال :قائمة المركز المالي في 2016/12/31

 2016م
ريال سعودي

األصول

 1436هـ
ريال سعودي

األصول المتداولة
النقد

642,213

5,846,588

المخزون

200,589

215,353

األرصدة المدينة األخرى

807,003

414,530

إجمالي األصول المتداولة

1,649,805

6,476,471

األصول غير المتداولة
تكلفة األصول الثابتة

5,541,319

4,998,253

يخصم /مجموع اإلهالك

()2,820,395

()1,693,454

صافي األصول الثابتة

2,720,924

3,304,799

صافي األصول الغير ملموسة

55,500

78,000

مشروعات تحت التنفيذ (مبنى الوقف الخيري)

24,476,784

16,145,125

إجمالي األصول غير المتداولة

27,2253,208

19,527924

مجموع األصول

28,903,013

26,004395
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قائمة المركز المالي في 2016/12/31

 2016م
ريال سعودي

األصول

 1436هـ
ريال سعودي

االتزامات وصافي األصول
االلتزامات المتداولة
الموردين

178,012

0

األطراف ذات العالقة الدائنة

454,083

454,083

األرصدة الدائنة األخرى

7,514,528

2,898,138

مخصص إجازات وتذاكر السفر

490,642

229,871

إجمالي االلتزامات المتداولة

8,637,265

3,582,092

االلتزامات غير المتداولة
مخصص نهاية الخدمة

490,970

284,471

إجمالي االلتزامات غير المتداولة

490,970

284,471

صافي األصول
صافي األصول المقيدة

14,300,837

3,715,638

صافي األصول غير المقيدة

()5,726,059

7,222,194

صافي أصول األوقاف

11,200,000

11,200,000

مجموع صافي األصول

19,774,778

22,137,822

مجموع اإللتزامات وصافي األصول

28,903,013

26,004,395
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ثانيًا :قائمة النشاط عن الفترة من  2015/10/14حتى 2016/12/31

المساعدات العينية
مصروفات التوعية المجتمعية
مصروفات األنشطة
المصروفات العمومية واإلدارية
إجمالي المصروفات والخسائر
التغير في صافي األصول من
األنشطة المستمرة
اإليرادات األخرى
مصروفات سنوات سابقة
أرباح (خسائر رأسمالية)
التغير في صافي األصول خالل الفترة
صافي األصول في بداية الفترة
صافي األصول في نهاية الفترة

إشتراكات األعضاء
التبرعات النقدية
تبرعات االستقطاعات
مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة
اإلعالنات
تبرعات الخدمات العامة
تبرعات الفنادق والصاالت )عينية)
تبرعات الداعمين رواتب وإجازات
تبرعات األوقاف
إجمالي اإليرادات

البيان

436,563
()12,498
()109,510
10,585,199
3,715,638
14,300,837

10,270,644

المصروفات والخسائر
()13,591,995
0
()13,404,347
0
()26,996,342

اإليرادات والمكاسب
0
0
0
0
0
54,080
13,994,009
0
0
14,048,089

0
0
0
()12,948,253
7,222,194
()5,726,059

()12,948,253

0
()1,721,694
0
()6,206,596
()7,928,290

258,000
8,758,059
1,169,356
4,200,000
200,000
75,000
0
3,538,519
0
18,198,934

أنشطة غير مقيدة
ريال سعودي

أنشطة مقيدة
ريال سعودي

0
0
0
0
11,200,000
11,200,000

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

أنشطة أوقاف
ريال سعودي

436,563
()12,498
()109,510
()2,363,054
22,137,832
19,774,778

()2,677,609

()13,591,995
()1,721,694
()13,404,347
()6,206,596
()34,924,632

258,000
8,758,059
1,169,356
4,200,000
200,000
129,080
13,994,009
3,538,519
0
32,247,023

 2016م
ريال سعودي

319,324
0
0
12,886,350
9,251,482
22,137,832

12,567,026

()9,816,419
()970,631
()9,277,862
()4,754,141
()24,819,053

298,350
14,742,595
1,389,111
2,200,000
0
0
6,239,640
1,316,383
11,200,000
37,386,079

 1436هـ
ريال سعودي
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ثالثًا :قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م
 2016م
ريال سعودي

البيان

 1436هـ
ريال سعودي

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
التغير في صافي األصول

()2,363,054

12,886,350

التعديالت للبنود غير النقدية
إمتالك األصول الثابتة

1,232,281

823,700

إطفاء األصول غير الملموسة

22,500

12,000

خسائر رأسمالية

109,510

1,600

المكون من مخصص نهاية الخدمة

253,166

132,685

التغير في صافي األصول بعد إضافة البنود في النقدية

()745,597

13,856,335

التغير في األصول وااللتزامات
المخزون

14,764

()157,715

األطراف ذات العالقة

0

()1,032,205

األرصدة المدينة األخرى

()392,473

310,405

الموردين

178,012

0

األرصدة الدائنة األخرى

4,616,390

2,136,507

مخصص اإلجازات وتذاكر السفر

260,771

114,216

المنصرف من مخصص نهاية الخدمة

()46,667

0

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

3,885,200

15,227,543

البيان

 2016م
ريال سعودي

 1436هـ
ريال سعودي

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
شراء األصول الثابتة

()930,916

()1,617,277

المحصل من بيع أصول الثابتة

173,000

0

اضافات مشاريع تحت التنفيذ

()8,331,659

()11,475,000

مصروفات التأسيس

0

74,650

صافي التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية

()9,089,575

()13,017,627

صافي التغير في رصيد النقدية خالل الفترة

()5,204,375

2,209,916

رصيد النقدية أول الفترة

5,846,588

3,636,672

رصيد النقدية آخر الفترة

642,213

5,846,588

العطاء يستمر
 2017م
مــوعـــدنا

>>

