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  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)برقم  االجتماعية الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
   م 0202ديسمبر  13كما في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  إيضاح  
       األصـــــــــــــــــــــول
       األصول المتداولة

  352325235  550545022  (4)  النقد و ما في حكمه 
  2525295   5395924  (5)  مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

  5225160  -    المخزون
  492379072  090749225    مجموع األصول المتداولة

       اإلستثمارات واألصول المالية
 9505500  152435656  (6)  إستثمارات مالية بالقيمة العادلة 

 7029022  390419505    مجموع اإلستثمارات واألصول المالية
       أصول األوقاف

  152535035   159205760  (7)  أوقاف  - تحت التنفيذ انشاءات 
  39,019210   397,29952    مجموع أصول األوقاف
       األصول غير المتداولة

  2325211   1135157  (2)  صافى -العقارات واالالت والمعدات 
  1152205134   1154515445  (9)  صافى -عقارات إستثمارية 

  3092009140   3390549520    مجموع األصول غير المتداولة
  3,9,909392  0291,19204    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       االلتزامات وصافي األصول
       االلتزامات المتداولة

  5235343   3075779  (10)  مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
  0019141   1299997    مجموع االلتزامات المتداولة
       االلتزامات غير المتداولة

 2475542  2525017  (11)  مخصص مكافأة ترك الخدمة
 ,049904  00,9239    مجموع االلتزامات غير المتداولة

 9929,73  0509975    مجموع االلتزامات
       األصــــــــــــــولصـــــــــافي 

  1650425735  1655275722    صافي األصول غير المقيدة
  154295452   253565546  (19)  صافي االصول المقيدة

  145170  2525222    صــافــي أصــول األوقــاف
  1015416   1015416  (20)  أحتياطى انشاء مكتبة

مالية بالقيمة  مكاسب غيـر محققــــة إلستثمارات
 العادلة

(6)  5725656  4505500 
  3,93249097  ,379,39900    مجموع صـــــــــافي األصــــــــــــــول

  3,9,909392  0291,19204    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي االلتزامات وصافي األصول
  

 تقرأ معهاو  من هذه القوائم الماليةجزء ال يتجزأ ( 21)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 
(3) 



 

  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)برقم  االجتماعية الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 
 قائمة األنشطة 

   م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)  

 

 م 0237إجمالي  م 0202إجمالي  أوقاف  مقيدة  غير مقيدة  إيضاح 
            االيرادات و التبرعات  

 3615664  0249412  -  -  5045430   التبرعات النقدية العامة
 325024  ,03923  -  515012  -   تبرعات الصدقة الجارية
 4415229  1,39020  -  3215202  -  (12) التبرعات النقدية المقيدة

 25300  3325652  3325652  -  -   التبــــــــــرعات النقدية أوقاف
 7625050  39,1,9,52  -    152325260  (13) التبرعات العينية
 7625343  9379099  -  7195577  -   تبرعات الزكاة

 5475026  1719011  -  1205153  2735020  (14) إيرادات األنشطة
 45000  522  -  -  600  ايرادات اإلشتراكات

 153125343  390329559  -  -  152105667  ايرادات ايجارات
 2155523  49290,1  -  -  4705223  إيرادات اخري

 -  3509222      1655000  ارباح استثمارات 
           صافي األصول المحررة من القيود
 -  -  (1005000)  )4045262(  5045262  إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة التصنيف  4940,9940  ,59291900  ,01,950  ,,5992,  4975999,0 إجمالي اإليرادات و التبرعات وا 
           المساعدات و المصروفات 

 5945214  0709200  -  -  2955022  (15) المســـــــــــاعدات النقدية
 5925475  091539202  -  -  253615020  (16) المســـــــــــاعدات العينية
 3445530  3279,42  -  -  1095240   مســـــــــــاعدات الزكاة

 150545259  4009070  -  -  4525292  (17) مصــــــــروفات األنشطة
 2265200  ,57970,  -  -  2695922  (12) المصروفات العمومية واإلدارية

 525269  3379204  -  -  1195054  (2) العقارات والمعداتإهالك 
 3625629  15,95,7  -  -  3625629  (9) االستثماريةالعقارات إهالك 

 197229415  490909,40 -  -   490909,40  إجمالي المساعدات و المصروفات
 00,9125  3947995,1  ,01,950  ,,5992,  1739719 التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة

            البنــــــــود االستثنائية
 1055320  275110  -  -  275110   تسويات سنوات سابقة

 32091,2  99332,  -  -  99332, التغير في صافي األصول من البنود االستثنائية
 55195,5  390,49971  ,01,950  ,,5992,  4979249  التغير في صافي األصول

 1652225677  3990009151  145170  154295452  1650425735   بداية السنة صافي األصول
 3990009151  3793199305  ,0009,0  091059045  35900999,0  صافي األصول نهاية السنة

 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها( 21)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 (4) 



 

 

  الخيرية بمحافظة عفيفجمعية البر 
 (79)برقم  االجتماعية الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

  قائمة التدفقات النقدية
  م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)   
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 6635626  155245793 التغـــير في صافي األصول
 525269  1195054 ك العقارات واالالت والمعداتاهال

 3625629  3625629 إهالك العقارات االستثمارية
 415206  425349 المكون من مخصص مكافاة نهاية الخدمة
 151325450  0,,093349 التغيــــــــــر في صافي األصول بعد التســويات
    التغيرات في االصول وااللتزامات المتداولة

 5225643  (2215629) مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى
 (4525610)  5225160 المخزون

 4055334  (2155564) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
 (445364)  (315220) مكافأة نهاية الخدمةمخصص المسدد من 

 395019401  093299730  النقد الناتج من األنشطة التشغيليةصافي 
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

-   (1655000) التغير في االستثمارات 
 (215107)  - شراء العقارات واالالت والمعدات
 (2025057)  (1275725) اضافات مشروعات تحت التنفيذ

 (079354,)  (0709900) األنشطة االستثمارية( المستخدم في)صافي النقد 
 97490,7  39,3093,9 صافي التغير في رصيد النقدية 

 254445546  352325235 النقدية وما في حكمها في بداية السنة 
 1901,9,10  092049200 النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

 
 يتجزأ من هذه القوائم المالية وتقرأ معها جزء ال( 21)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)برقم  االجتماعية الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
   م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 -:لتكوين والنشاط ا .3
 وتاريخ (97)برقم  االجتماعية الموارد البشرية و التنميهجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  ,بمحافظة عفيفجمعية البر الخيرية 

 . المملكة العربية السعودية  –الرياض  ومركزها الرئيسي5  ه 13/09/1407
 

- :وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 .تقديم المساعدات المالية والعينية بشكل رواتب أو مساعدات مقطوعة للمستحقين بعد البحث  *
 .تقديم المساعدات الطارئة المالية أو العينية فى الحوادث للمتضررين بعد البحث  *
 .تقديم المساعدات الممكنة للمرضي من أهالى المنطقة الذين يثبت استحقاقهم للمساعدة  *
 .اعدات لرعاية المرافق العامة كأماكن العبادة وغسيل الموتي والمقابر وخالفه تقديم المس *
 .( رعاية األطفال والعجزة والمسنين)المشاركة أو القيام بمشروعات تهدف الى تقديم خدمات أجتماعية  *
 .العنياة بكتاب اهلل تالوة وحفظا ومحبة  *
 .بناء الشخصية السوية للشباب استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب بأنشطة تحقق  *
 .المشاركة فى بناء وصيانة المساجد وتأمين المصاحف والفرش  *
قامة رياض االطفال  *  .اقامة المحاضرات والندوات والدورات التثقيفية وا 

 :السنه الماليه 
 .من نفس العام  م و تنتهى بنهايه شهر ديسمبر 2020تبدأ السنه الماليه فى االول من يناير من العام المالى 

 

 اسس اعداد القوائم المالية  .0
 : المعايير المحاسبية المطبقة -3.0

عـــــــــداد القــــــــــوائم الماليـــــــــة طبقـــــــــا للمعــــــــــايير المحاســـــــــبية للمنشـــــــــ ت الغيــــــــــر هادفـــــــــة للـــــــــرب  المطبقــــــــــة   تـــــــــم عـــــــــرض وا 
ـــــــــار الـــــــــدولي  ـــــــــي المعي ـــــــــواردة ف ـــــــــاس واالفصـــــــــاح ال ـــــــــات االثبـــــــــات والقي ـــــــــة الســـــــــعودية 5 ولمتطلب ـــــــــي المملكـــــــــة العربي ف

عودية فيمـــــــــا لـــــــــم للتقريـــــــــر المـــــــــالي للمنشـــــــــ ت الصـــــــــغيرة ومتوســـــــــطة الحجـــــــــم المعتمـــــــــدة فـــــــــي المملكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــ
تعالجـــــــــه المعـــــــــايير المحاســـــــــبية للمنشـــــــــ ت غيـــــــــر الهادفـــــــــة للـــــــــرب  الصـــــــــادرة عـــــــــن الهيئـــــــــة واالصـــــــــدارات االخــــــــــرى 

و تـــــــــــم االفصـــــــــــاح .المعتمـــــــــــدة مـــــــــــن الهيئـــــــــــة الســـــــــــعودية للمحاســـــــــــبين القـــــــــــانونيين المالئمـــــــــــة لظـــــــــــروف الجمعيـــــــــــة  
 (3)عن اهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الجمعية في ايضاح رقم

  :سس القياس  ا -0.0
وباســـــــــتخدام  -مـــــــــا لـــــــــم يــــــــذكر غيـــــــــر ذلـــــــــك  –تــــــــم اعـــــــــداد هـــــــــذه القــــــــوائم الماليـــــــــة وفقـــــــــا  لمبـــــــــدأ التكلفــــــــة التاريخيـــــــــة 

 .اساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية 
 :العملة الوظيفية  وعملة العرض  -1.0

ــــــــــب    ــــــــــة للم سســــــــــة  وعملــــــــــة العــــــــــرض 5 وتــــــــــم تقري ــــــــــر الريـــــــــــال الســــــــــعودي العملــــــــــة الوظيفي المبــــــــــالغ ألقــــــــــرب يعتب
 .ريـال سعودي 

 
 
(6) 

 
 



 

 جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف 
 (79)مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنميه االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م   0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 : استخدام التقديرات  -4.0
للمعيـــــــــار الـــــــــدولي للتقريـــــــــر المـــــــــالي للمنشـــــــــ ت صـــــــــغيرة و متوســـــــــطة الحجــــــــــم 5 إن إعـــــــــداد القـــــــــوائم الماليـــــــــة وفقـــــــــا  

ـــــــــالغ األصـــــــــول والخصـــــــــوم  ـــــــــى مب ـــــــــ ثر عل ـــــــــد ت ـــــــــي ق ـــــــــديرات واالفتراضـــــــــات الت ـــــــــب فيهـــــــــا اســـــــــتخدام التق ـــــــــي يتطل والت
يضـــــــــــــاحات األصـــــــــــــول والخصـــــــــــــوم الم حتملـــــــــــــة فـــــــــــــي تـــــــــــــاريخ القـــــــــــــوائم الماليـــــــــــــة 5 إضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى اإليـــــــــــــرادات  وا 

ــــــــــــك  ــــــــــــى أفضــــــــــــل والمصــــــــــــروفات الم ســــــــــــجلة خــــــــــــالل تل ــــــــــــة عل ــــــــــــديرات مبني ــــــــــــالرغم مــــــــــــن أن هــــــــــــذه التق الســــــــــــنة وب
المعلومـــــــــــات المتـــــــــــوفرة لـــــــــــدى اإلدارة حـــــــــــول األحـــــــــــداث واألنشـــــــــــطة إال أن النتـــــــــــائ  الفعليـــــــــــة قـــــــــــد تختلـــــــــــف عـــــــــــن 

 .هذه التقديرات 
                                                            

 اهم السياسات المحاسبية المتبعة   .1
 :ما في حكمها  النقدية و -1.3

تتمثــــــــــل النقديــــــــــة ومــــــــــا فــــــــــي حكمهــــــــــا  فــــــــــي أرصــــــــــدة النقديــــــــــة فــــــــــي الخزينــــــــــة 5 والحســــــــــابات الجاريــــــــــة 5 و ودائــــــــــع 
اذا كانـــــــــــت ) البنـــــــــــوك عاليـــــــــــة الســـــــــــيولة و قصـــــــــــيرة االجـــــــــــل اقـــــــــــل مـــــــــــن ثالثـــــــــــة اشـــــــــــهر و التأمينـــــــــــات المحتجـــــــــــزة 

 ( .يوما  30فترات االستحقاق االصلية اقل من 
 :المدينون التجاريون  -1.0

ــــــــة 5 و تظهــــــــر تمثــــــــل حقــــــــ وق الجمعيــــــــة لــــــــدى الغيــــــــر مــــــــن عمــــــــالء الجمعيــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن عمليــــــــات البيــــــــع االجل
ـــــــــــديون المشـــــــــــكوك فـــــــــــي  ـــــــــــالمبلغ االصـــــــــــلي للفـــــــــــاتورة ناقصـــــــــــا المخصـــــــــــص لقـــــــــــاء ال ـــــــــــذمم المدينـــــــــــة التجاريـــــــــــة ب ال
تحصــــــــــيلها 5 يجنــــــــــب مخصــــــــــص الــــــــــديون المشــــــــــكوك فــــــــــي تحصــــــــــيلها عنــــــــــدما يكــــــــــون هنــــــــــاك دليــــــــــل موضــــــــــوعي 

ون قــــــــــادرة علــــــــــى تحصــــــــــيل كافــــــــــة المبــــــــــالغ المســــــــــتحقة وفقــــــــــا  للشــــــــــروط االصــــــــــلية علــــــــــى ان الجمعيــــــــــة  لــــــــــن تكــــــــــ
ــــــــــــدر  ضــــــــــــمن المصــــــــــــروفات  ــــــــــــي قائمــــــــــــة االنشــــــــــــطة  و ت ــــــــــــل المخصصــــــــــــات ف ــــــــــــتم تحمي ــــــــــــة 5 و ي ــــــــــــذمم المدين لل
العموميــــــــــــة و االداريــــــــــــة 5 عنــــــــــــدما تكــــــــــــون الــــــــــــذمم غيــــــــــــر قابلــــــــــــة للتحصــــــــــــيل يــــــــــــتم شــــــــــــطبها مقابــــــــــــل مخصــــــــــــص 

 . راءات القانونية الالزمة الديون المشكوك فيها وبعد انفاذ جميع االج
 

 :الممتلكات  و اآلالت و المعدات  -1.1
تمثـــــــــــل ممتلكـــــــــــات و معـــــــــــدات  الجمعيـــــــــــة و التـــــــــــي تـــــــــــم اقتنائهـــــــــــا بهـــــــــــدف اســـــــــــتخدامها فـــــــــــي تســـــــــــيير عمليـــــــــــات و 

 .انشطة الجمعية و ليس بغرض البيع 
عــــــــــــــل كلفــــــــــــــة المصــــــــــــــاريف الالزمــــــــــــــة لجتتقيــــــــــــــد الممتلكــــــــــــــات و ااالت و المعــــــــــــــدات بالتكلفــــــــــــــة  مضــــــــــــــافا اليهــــــــــــــا 

ــــــــــــاض  ــــــــــــراكم و اي انخف ــــــــــــة ناقصــــــــــــا االســــــــــــتهالك المت ــــــــــــت جــــــــــــاهز لالســــــــــــتخدام 5 و تظهــــــــــــر بالتكلف االصــــــــــــل الثاب
ــــــــــى مــــــــــدى  ــــــــــة القســــــــــط الثابــــــــــت عل ــــــــــة المتبقيــــــــــة بطريق ــــــــــة ناقصــــــــــا القيمــــــــــة التقديري ــــــــــي القيمــــــــــة 5 تســــــــــتهلك التكلف ف

 : االعمار االنتاجية المقدرة 5 للموجودات كما يلي 
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 جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف 
 (79)مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنميه االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م   0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 

 (يتمه)الممتلكات  و اآلالت و المعدات  -1.1
تم مراجعة القيمة المتبقية و االعمار االنتاجية و طرق االستهالك و يتم تعديلها مستقبال 5 اذا كان ذلك مالئما 5 في 

 .حالة وجود دليل على وجود تغير هام منذ تاريخ احدث تقرير 
تظهر المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة لحين اكتمال االنشاءات او التركيبات و تصب  جاهزة لالستخدام و عندئذ يتم 

ال . تحويل تكلفة هذه الموجودات باالضافة الى التكاليف المنسوبة مباشرة الى االنشاءات الى فئة الموجودات المعنية 
 . نفيذ يتم تحميل االستهالك على المشروعات تحت الت

                                                   
 :اصول االوقاف   -1.4

يـــــــــــتم فصـــــــــــل االصـــــــــــول الوقفيـــــــــــة فـــــــــــي مجموعـــــــــــة خاصـــــــــــة نظـــــــــــرا لخصوصـــــــــــية اصـــــــــــول االوقـــــــــــاف الشـــــــــــرعية و 
ـــــــــي صـــــــــكوك الوقفيـــــــــة و  ـــــــــي اغـــــــــراض محـــــــــددة ســـــــــلفا تـــــــــم اثباتهـــــــــا ف ـــــــــي تقضـــــــــي باســـــــــتخدام هـــــــــذه االصـــــــــول ف الت

ــــــــزام بهــــــــا  ــــــــي ينبغــــــــي االلت ــــــــة بهــــــــا الت ــــــــة و العناي ــــــــى هــــــــذه االصــــــــول الوقفي ــــــــى ضــــــــرورة المحافظــــــــة عل باالضــــــــافة ال
ـــــــــرادات هـــــــــذه  ـــــــــد و اي ـــــــــى المســـــــــتفيدين مـــــــــن عوائ ـــــــــالنفع عل ـــــــــق اهـــــــــداف الواقـــــــــف و يعـــــــــود ب و اســـــــــتثمارها بمـــــــــا يحق

 .االوقاف 
 : الدائنون التجاريون و المبالغ المستحقة الدفع و الدائنون اآلخرون   -1.0

مبــــــــــــالغ الواجــــــــــــب دفعهــــــــــــا فـــــــــــــي المســــــــــــتقبل عــــــــــــن البضــــــــــــاعة او الخـــــــــــــدمات يــــــــــــتم اثبــــــــــــات االلتزامــــــــــــات لقـــــــــــــاء ال
الــــــــــذمم الدائنــــــــــة التجاريــــــــــة هــــــــــي . المســــــــــتلمة 5 ســــــــــواء  قــــــــــدمت ام لــــــــــم تقــــــــــدم بهــــــــــا فــــــــــواتير مــــــــــن قبــــــــــل المــــــــــوردين 

عبـــــــــارة عـــــــــن التزامـــــــــات بســـــــــداد قيمـــــــــة البضـــــــــائع او الخـــــــــدمات التـــــــــي يـــــــــتم الحصـــــــــول عليهـــــــــا فـــــــــي ســـــــــياق العمـــــــــل 
ــــــــــتم تصــــــــــن ــــــــــادي مــــــــــن المــــــــــوردين 5 ي ــــــــــت هــــــــــذه االعتي ــــــــــة اذا كان ــــــــــات متداول ــــــــــة كمطلوب ــــــــــة التجاري ــــــــــذمم الدائن يف ال

الــــــــــذمم مســــــــــتحقة الســــــــــداد خــــــــــالل ســــــــــنة واحــــــــــدة او اقــــــــــل5 و اال يــــــــــتم عرضــــــــــها كمطلوبــــــــــات غيــــــــــر متداولــــــــــة 5 و 
 .يتم اثبات الذمم الدائنة مبدئيا بسعر المعاملة 

 :عقود اإليجار -1.5
ان الوفــــــــــاء بــــــــــه يتوقـــــــــف علــــــــــى اســــــــــتخدام اذا كـــــــــ( او ينطــــــــــوي علـــــــــي ايجــــــــــار)يعتبـــــــــر الترتيــــــــــب التعاقـــــــــدي ايجــــــــــار 

ــــــــم يــــــــنص  ــــــــو ل ــــــــي ول ــــــــب حــــــــق اســــــــتخدام االصــــــــل او االصــــــــول حت ــــــــل هــــــــذا الترتي اصــــــــل او اصــــــــول  محــــــــددة وينق
 .صراحة على ذلك الحق في هذا الترتيب التعاقدي

يصــــــــــنف عقــــــــــد االيجــــــــــار عنــــــــــد تــــــــــاريخ نشــــــــــأه العقــــــــــد كعقــــــــــد ايجــــــــــار تمــــــــــويلي اذا كــــــــــان ينقــــــــــل كافــــــــــه المخــــــــــاطر 
 الي الجمعية  الجوهرية على الملكية

 الجمعية  كمستأجر- أ
ـــــــــة عقـــــــــد االيجـــــــــار  ـــــــــه فـــــــــي بداي ـــــــــتم اثباتـــــــــه بالقيمـــــــــة العادلـــــــــة ل ـــــــــد تمـــــــــويلي ي ـــــــــد االيجـــــــــار كعق اذا تـــــــــم تصـــــــــنيف عق
ــــــــاء  ــــــــود االيجــــــــار واألعب ــــــــيض التزامــــــــات عق ــــــــين تخف ــــــــع دفعــــــــات االيجــــــــار مــــــــا ب ــــــــتم توزي ــــــــة ي ــــــــرات الالحق خــــــــالل الفت

 .بقائمه االنشطة للسنة المالية التي يتم اثباتها ضمن تكاليف االقتراض 
ـــــــــــى مـــــــــــدي العمـــــــــــر االنتـــــــــــاجي ل صـــــــــــل او عقـــــــــــد االيجـــــــــــار ايهمـــــــــــا  يـــــــــــتم اســـــــــــتهالك الموجـــــــــــودات المســـــــــــتأجرة عل

 .اقل
ـــــــــــود االيجـــــــــــار  ـــــــــــدفعات بموجـــــــــــب عق ـــــــــــات ال ـــــــــــتم اثب ـــــــــــد ايجـــــــــــار تشـــــــــــغيلي ي ـــــــــــد االيجـــــــــــار عق ـــــــــــم تصـــــــــــنيف عق اذا ت

 .االيجار التشغيلية كمصروف بقائمه االنشطة على اساس القسط الثابت على مدار فترة
 

(2) 
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 الجمعية  كمؤجر - ب

الجمعيـــــــــة  بموجبهـــــــــا بتحويـــــــــل كافـــــــــه المخـــــــــاطر ومنـــــــــافع ملكيـــــــــه الموجـــــــــودات يـــــــــتم تصـــــــــنيف كافـــــــــه العقـــــــــود التـــــــــي ال تقـــــــــوم 
ـــــــــة كعقـــــــــود ايجـــــــــارات تشـــــــــغيلية 5 يثبـــــــــت دخـــــــــل االيجـــــــــار  بقائمـــــــــه االنشـــــــــطة  خـــــــــالل الفتـــــــــرة التـــــــــي يـــــــــتم يكتســـــــــب  الجوهري

 . فيها
                                                        

 المخصصات -1.9
يــــــــــتم االعتـــــــــــراف بالمخصـــــــــــص إذا ظهــــــــــر نتيجـــــــــــة ألحـــــــــــداث ســــــــــابقة أن لـــــــــــدى الجمعيـــــــــــة  التــــــــــزام حـــــــــــالي قـــــــــــانوني أو  

ــــــــــافع اقتصــــــــــادية  ــــــــــدفقات خارجــــــــــة لمن ــــــــــب ت تعاقــــــــــدي يمكــــــــــن تقــــــــــدير مبلغــــــــــه بشــــــــــكل موثــــــــــوق ومــــــــــن المحتمــــــــــل أن يتطل
 .لتسوية هذا االلتزام

 
 : منافع الموظفين  -,.1

 منافع الموظفين قصيره االجل - أ
. المــــــــــوظفين قصــــــــــيرة االجــــــــــل كمصــــــــــروفات عنــــــــــدما يــــــــــتم تقــــــــــديم الخــــــــــدمات ذات الصــــــــــلة يــــــــــتم احتســــــــــاب منــــــــــافع 

يـــــــــتم االعتـــــــــراف بـــــــــااللتزام المتعلـــــــــق بـــــــــالمبلغ المتوقـــــــــع دفعـــــــــه عنـــــــــدما يكـــــــــون علـــــــــى الجمعيـــــــــة  التـــــــــزام نظـــــــــامي او 
ضـــــــــمني حـــــــــالي لـــــــــدفع هـــــــــذه المبلـــــــــغ مقابـــــــــل الخـــــــــدمات الســـــــــابقة التـــــــــي قـــــــــدمها الموظـــــــــف ويمكـــــــــن تقـــــــــدير هـــــــــذا 

 .وثقه االلتزام بصوره م
 منافع الموظفين طويلة  االجل - ب

ـــــــــــر  ـــــــــــاة نهايـــــــــــة الخدمـــــــــــة الغي ـــــــــــزام  بموجـــــــــــب خطـــــــــــه مكاف ـــــــــــة  باحتســـــــــــاب مخصـــــــــــص تجـــــــــــاه االلت ال تقـــــــــــوم الجمعي
ـــــــــــى  ـــــــــــة عل ـــــــــــة للجمعي ـــــــــــوائ  الداخلي ـــــــــــات نظـــــــــــام العمـــــــــــل الســـــــــــعودي او الل ـــــــــــا  لمتطلب ـــــــــــتم احتســـــــــــابها  وفق ـــــــــــة وي ممول

 ند انهاء خدمات الموظفأساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الجمعية وذلك ع
 

 :ضريبة القيمة المضافة  -1.7
ـــــــــة الزكـــــــــاة والضـــــــــريبة  - أ ـــــــــل هيئ ـــــــــدا  الســـــــــتردادها مـــــــــن قب ـــــــــى مشـــــــــترياتها تمهي ـــــــــة بتســـــــــجيل الضـــــــــريبة عل ـــــــــوم الجمعي تق

والجمـــــــــــــــارك حســـــــــــــــب التعـــــــــــــــاميم الـــــــــــــــواردة بهـــــــــــــــذا الخصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــن وزارة المـــــــــــــــوارد البشـــــــــــــــرية و القـــــــــــــــرارات و 
بة والجمـــــــــــارك و ذلــــــــــــك حـــــــــــال قبولهـــــــــــا كمنشـــــــــــاة قابلــــــــــــة االجـــــــــــراءات ذات الصـــــــــــلة مـــــــــــن هيئــــــــــــة الزكـــــــــــاة والضـــــــــــري

 .لالسترداد بسبب النشاط
ـــــــــة الزكـــــــــاة والضـــــــــريبة  - ب ـــــــــدى هيئ ـــــــــة بالتســـــــــجيل ل ـــــــــوم الجمعي ـــــــــة فتق ـــــــــدى الجمعي ـــــــــي حـــــــــال وجـــــــــود نشـــــــــاط تجـــــــــاري ل ف

 والجمارك كمنشاة تجارية وتقدم اقراراتها بناءا على ذلك
 

 :قائمة االنشطة  -1.32
ـــــــــرادات و  ـــــــــتم عـــــــــرض المعلومـــــــــات عـــــــــن االي ـــــــــة مـــــــــن ي ـــــــــوا  المختلف ـــــــــا لالن ـــــــــي 5 طبق ـــــــــى اســـــــــاس وظيف المصـــــــــروفات عل

 .البرام  المقدمة 5 و االنشطة المساندة
 

(9) 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م   0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 -:اعتراف باإليرادات و التبرعات  -1.33
ــــــــــي صــــــــــورة  ــــــــــك فــــــــــي صــــــــــورة نقديــــــــــة 5 او ف ــــــــــر مشــــــــــروطة ألصــــــــــول 5 ســــــــــواء اكــــــــــان ذل تعــــــــــد التبرعــــــــــات تحــــــــــويالت غي
ــــــــر  ــــــــة غي ــــــــى جهــــــــة مــــــــا 5 او تعــــــــد ســــــــدادا او اســــــــقاطا لمــــــــا عليهــــــــا مــــــــن التزامــــــــات 5 مــــــــن خــــــــالل عملي اصــــــــول اخــــــــرى ال

ــــــــــة تــــــــــتم طوعــــــــــ ــــــــــي تتســــــــــلمها الجمعيــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل . ا مــــــــــن قبــــــــــل جهــــــــــة اخــــــــــرى تبادلي و يــــــــــتم تصــــــــــنيف التبرعــــــــــات الت
 . المتبرعين الى تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات اوقاف طبقا لطبيعة و شروط المتبرعين

 :يجب  قياس التبرعات بالقيمة العادلة و يتم االعتراف بالتبرعات عند توافر الشروط التالية  
ــــــــــدما-  ــــــــــأي شــــــــــكل مــــــــــن أشــــــــــكال التصــــــــــرف بمــــــــــا  عن ــــــــــه ب ــــــــــر  أو التصــــــــــرف في ــــــــــة بســــــــــلطة إدارة التب ــــــــــع الجمعي تتمت

 .يسم  لها تحديد كيفية اإلستخدام في المستقبل 
 .وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبر  بدرجة معقولة من الثقة - 
 . وأن يكون التبر  قابال  للقياس بدرجة معقولة من الموضوعية  - 

علــــــــــى الشــــــــــروط المــــــــــذكورة اعــــــــــاله 5 تكــــــــــون سياســــــــــة اثبــــــــــات ايــــــــــرادات مصــــــــــادر التبرعــــــــــات المختلفــــــــــة كمــــــــــا وبنـــــــــاء      
- :يلي 

 :التبرعات النقدية 
 .يتم قيد ما ي تلقى من تبرعات نقدية في الفترة التي تتسلم فيها الجمعية تلك التبرعات  

 :التبرعات العينية بغرض اعادة بيعها او توزيعها 
ــــــــة للتحقــــــــق فــــــــي الفتــــــــرة المحاســــــــبية التــــــــي تــــــــم االســــــــتالم فيهــــــــا و عنــــــــد تعــــــــذر  يــــــــتم قيــــــــد التبرعــــــــات العينيــــــــة بالقيمــــــــة القابل
الوصـــــــــول الـــــــــى القيمـــــــــة القابلـــــــــة للتحقـــــــــق لتلـــــــــك الســـــــــلع فانـــــــــه يجـــــــــب تأجيـــــــــل االعتـــــــــراف بتلـــــــــك التبرعـــــــــات الـــــــــى حـــــــــين 

 . بيعها 
 :اصول بغرض استخدامها   -التبرعات العينية 
هــــــــــا كتبرعــــــــــات بالقيمــــــــــة العادلــــــــــة فــــــــــي قائمــــــــــة االنشــــــــــطة 5 و ضــــــــــمن مجموعــــــــــات االصــــــــــول المناســــــــــبة يــــــــــتم االعتــــــــــراف ب

 .في قائمة المركز المالي 
 :الخدمات التطوعية  

ـــــــــق  ـــــــــافع أو مراف ـــــــــزات أو من ـــــــــة أو تجهي ـــــــــي صـــــــــورة خـــــــــدمات تطوعي ـــــــــة مـــــــــن تبرعـــــــــات ف ـــــــــات مـــــــــا تســـــــــتقبله الجمعي ـــــــــتم إثب ي
ـــــــــث تعكـــــــــس ـــــــــة قياســـــــــها بحي ـــــــــد إمكاني ـــــــــك عن ـــــــــة  ضـــــــــمن التبرعـــــــــات وذل ـــــــــك التبرعـــــــــات 5 القيمـــــــــة العادل ـــــــــدرة لتل القيمـــــــــة المق

 .لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات 
 :التعهد بتقديم تبرع 

يـــــــــتم االعتـــــــــراف بالتعهـــــــــد بتقـــــــــديم تبـــــــــر  فـــــــــي القـــــــــوائم الماليـــــــــة 5 عنـــــــــد تـــــــــوافر دليـــــــــل مقنـــــــــع فـــــــــي صـــــــــورة مســـــــــتندات 5 او 
و يعـــــــــــد االتفـــــــــــاق 5 الـــــــــــذي ال . التعهـــــــــــد اي وســـــــــــائل ثبوتيـــــــــــة اخـــــــــــرى يمكـــــــــــن التحقـــــــــــق مـــــــــــن صـــــــــــحتها 5 ت كـــــــــــد وجـــــــــــود 

يشــــــــير بوضــــــــوح الــــــــى كونـــــــــه يمثــــــــل تعهــــــــدا ق تعهــــــــدا غيـــــــــر مشــــــــروط بتقــــــــديم تبــــــــر  فـــــــــي حــــــــال اشــــــــتمال االتفــــــــاق علـــــــــى 
 . نية غير مشروطة 5 مشمولة النفاذ نظاما 5 بتقديم تبر  
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 جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف 
 (79)مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنميه االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م   0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 -( :يتمه)اعتراف باإليرادات و التبرعات  -1.33
 :المنح الحكومية 

ــــــــ ــــــــراف بهــــــــا وفق ا لمســــــــارات المــــــــن  التــــــــي تعتمــــــــدها تتســــــــلم الجمعيــــــــة مــــــــن  حكوميــــــــة مــــــــن وزارة المــــــــراد البشــــــــرية و يــــــــتم االعت
 .الوزارة  و الشروط المرتبطة بها 

 :االيرادات التشغيلية االخرى 
ـــــــــين  ـــــــــا لاللتزامـــــــــات المحـــــــــددة مســـــــــبقا  ب ـــــــــديم خدمـــــــــة او بيـــــــــع ســـــــــلعة وفق ـــــــــراف بهـــــــــا عنـــــــــد تحققهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل تق يـــــــــتم االعت

 .الطرفين 
 :ايرادات التحويالت و اعادة التصنيف 

حويـــــــــل بـــــــــين الحســـــــــابات المقيـــــــــدة و غيـــــــــر المقيـــــــــدة نتيجـــــــــة رفـــــــــع القيـــــــــود مـــــــــن قبـــــــــل المتبـــــــــر  5 يمثـــــــــل عمليـــــــــة المناقلـــــــــة و الت
 .او انقضاء القيد بمرور الوقت او استيفاء القيود من قبل الجمعية 

 
 المصروفات و المساعدات  -1.30

 :مصـــــروفات االنشطة  
ــــــــــة فــــــــــي اداء  ــــــــــة و تتمثــــــــــل مصــــــــــروفات األنشــــــــــطة فــــــــــي المصــــــــــروفات الناتجــــــــــة عــــــــــن مجهــــــــــودات الجمعي وظيفتهــــــــــا االجتماعي

 .التي تمثل النشاط الرئيسي للجمعية 
 :المساعدات النقدية 

ـــــــــــتم تســـــــــــجيلها  فـــــــــــور ســـــــــــدادها لمســـــــــــتحقيها او  ـــــــــــاجين و ي ـــــــــــة  المقدمـــــــــــة للمحت ـــــــــــي مصـــــــــــروفات المســـــــــــاعدات النقدي ـــــــــــل ف تتمث
 .استحقاقها 

 :مصروفات المنح الحكومية 
ـــــــــــة و المدعومـــــــــــة  ـــــــــــرام  و االنشـــــــــــطة الممول ـــــــــــل مصـــــــــــروفات الب ـــــــــــي تعتمـــــــــــدها وزارة المـــــــــــوارد تمث ـــــــــــة الت مـــــــــــن المـــــــــــن  الحكومي

 .البشرية  
 :مصروفات جمع االموال 

ــــــــــة و جمــــــــــع التبرعــــــــــات بشــــــــــكل مباشــــــــــر او  يــــــــــتم تحميلهــــــــــا باتبــــــــــا  اســــــــــس  مصــــــــــروفات التســــــــــويق و تنميــــــــــة المــــــــــوارد المالي
 .تحميل عادلة ومعتمدة من اصحاب الصالحية 

 : مصاريف الحوكمة 
 .معتمدة من اصحاب الصالحية تخص مصروفات مجلس االدارة و 

 صافي االصول  -1.31
ــــــــــتم  ــــــــــة حســــــــــاب حقــــــــــوق الملكيــــــــــة فــــــــــي المنشــــــــــأت الربحيــــــــــة 5 و ي يمثــــــــــل حســــــــــاب صــــــــــافي االصــــــــــول فــــــــــي الجمعيــــــــــة الخيري

- :تبويبه وفقا لمعيار العرض و االفصاح للقوائم  المالية للمنشأت غير الهادفة للرب  الى 
 صافي االصول غير المقيدة     

الجمعيـــــــــة ال يخضـــــــــع لقيــــــــــود مـــــــــن جانـــــــــب المتبــــــــــر  5 و مـــــــــن ثـــــــــم فهــــــــــي تقـــــــــع تحـــــــــت الســــــــــيطرة تعـــــــــد جـــــــــزء مـــــــــن اصــــــــــول 
الكاملــــــــــة إلدارة الجمعيــــــــــة 5 و قــــــــــد تكــــــــــون االصــــــــــول غيــــــــــر المقيــــــــــدة اصــــــــــوال متداولــــــــــة 5 او اســــــــــتثمارات و اصــــــــــوال ماليــــــــــة 5 

 .او اصوال ثابتة 5 او اصوال غير ملموسة 
 

(11) 
 
 



 

 جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف 
 (79)مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنميه االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م   0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 ( :يتمه)صافي االصول  -1.31
 صافي االصول  المقيدة   

رتبطـــــــــة تعـــــــــد جـــــــــزء مـــــــــن اصـــــــــول الجمعيـــــــــة خاضـــــــــعة لقيـــــــــود م قتـــــــــة مـــــــــن جانـــــــــب المتبـــــــــر  5 و تلـــــــــك القيـــــــــود قـــــــــد تكـــــــــون م
باســــــــــتخدام االصــــــــــول ألغــــــــــراض محــــــــــددة او بتوقيــــــــــت هــــــــــذا االســــــــــتخدام او كليهمــــــــــا معــــــــــا 5 و قــــــــــد تكــــــــــون االصــــــــــول غيــــــــــر 

 .المقيدة اصوال متداولة 5 او استثمارات و اصوال مالية 5 او اصوال ثابتة 5 او اصوال غير ملموسة 
 صافي اصول االوقاف     

ــــــــف الشــــــــرعية 5 و تعــــــــد جــــــــزء مــــــــن اصــــــــول الجمعيــــــــة خاضــــــــعة لقيــــــــود دائمــــــــة مــــــــن  ــــــــب المتبــــــــر  نظــــــــرا  لخصوصــــــــية الوق جان
ـــــــــك القيـــــــــود قـــــــــد تكـــــــــون مرتبطـــــــــة باســـــــــتخدام االصـــــــــول ألغـــــــــراض محـــــــــددة 5 مـــــــــع المحافظـــــــــة عليهـــــــــا 5 و عـــــــــدم بيعهـــــــــا 5  تل

 .او باستثمارها لتوفير مصدر دائم للدخل 
 :قائمة التدفقات النقدية  -1.34

 .   المباشرةيتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير 
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  النقد و ما في حكمه                                    ( 4)
 295910  524  الصندوق

 156395247  151575695  مصرف الراجحى عام
 315294  325654  مصرف الراجحى لغير الزكاة

 225199  6565610  مصرف الراجحى زكاة
 15229  555132  الراجحى أرامل ومطلقاتمصرف 

 255452  765470  مصرف الراجحى صدقة جارية
 6295924  150555306  مصرف الراجحى كفالة أيتام
 55114  75972  مصرف الراجحى مشروعات

 915941  1105136  مصرف الراجحى أفطار صائم
 25215  125034  مصرف الراجحى أسر فقيرة

 95193  115731  مساعدة الشباب على الزوا مصرف الراجحى 
 50  50  مصرف الراجحى تهيئة مساجد

 4335223  151055246  مصرف الراحجي لروضة النموئجية 
 150  500  الراجحي وقف اليتم 

 145414  225722  الراجحي وقف بر الوالدين 
 1025994  6005526  البنك األهلى لغير الزكاة

 665906  1365042  زكاةالبنك األهلى 
  092049200  1901,9,10 
 
 
 

 
(12) 

 



 

  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)االجتماعية برقم  الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
   م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (السعوديةالمبالغ بالرياالت )  
 
 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13                                     مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى( 0)

 15000  -  مصروفات مدفوعة مقدما
 305000  305000  عهدة أمين الصندوق

 1645962  4945921  (4/1)إيرادات مستحقة 
 625333  155003  سلف العاملين

  01797,4  00,9070 
 
 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  إيرادات مستحقة( 0/3)

 155375  155375  قيةايجار أوقاف ر 
 145275  145275  ايجار عقارات

 -  525512  ايجار مبني جامعة شقراء كلية ادارة االعمال
 -  1065507  ايجار وقف العريفي
 1345712  2995712  ايجار مبني المحكمة

  47497,3  3549750 
 

 

 
 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  بالقيمة العادلة إستثمارات مالية ( 5)

 5005000  5005000  تكلفة االقتناء محفظة أسهم بمصرف  االنماء
 4505500  5725656  االسهمالتغير في محفظة 

 -  1655000  النقد بالمحفظة 
 7029022  390419505  اجمالي االستثمار 

 
سهم 5 يبلغ اجمالي  165666سهم 5 و تم خالل السنة توزيعات اسهم مجانية بلغ عددها   505000بلغ عدد األسهم المقتناة  -

 505000) م 2020ديسمبر  31ريـال كما في  516,12 تم تقييم االسهم بسعر سهم    665666االسهم المملوكة للجمعية عدد  
 .( م 2019ديسمبر  31ي ريـال سعودي كما ف 19501الف سهم بسعر 

 
 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  أوقاف  - تحت التنفيذ مشروعات ( 9)

 9965273  9965273  الوالدينبر وقف 
 3155102  4155102  (كتال)إيواء اإلحسان مشرو  وقف 

 5415660  5695325  مشرو  مبني الروضة الجديد
  397,29952  39,019210 

 
(13)



 

  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)االجتماعية برقم  الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
   م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)  
 

  صافىبال - العقارات واالالت والمعدات( ,)       
 

 اإلجمالي  مبانى جاهزة  أجهزة وآالت وعدد  أثاث ومفروشات  السيارات  
           التكلفة 

 250925444  7105776  3345222  2735526  7795260  الرصيد بداية السنة 
 0927,9444  9329995  0,,1149  0919005  9979052  الرصيد في نهاية السنة

           اإلهالك المتراكم
 152665233  7025214  2725019  2005572  6255422  الرصيد بداية السنة

 1195054  25560  135071  95600  935223  أهالك السنة
 397,090,9  9329994  0,09272  0329390  9979003  السنةالرصيد في نهاية 

           
           القيمة الدفترية 

 3319309  0  479970  519104  7  م0202ديسمبر 13الرصيد فى
 2325211  25562  625263  725954  935232  م2019ديسمبر 31صيد فىالر 
  

 
 
 
(14)



 

  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)االجتماعية برقم  الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
     م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)  
 

 االجمالي  المباني  األراضى  صافي –استثماريه عقارات ( 7)
       التكلفة 

 1452305633  1252295633  255415000  الرصيد بداية السنة 
 349,129511  3090,79511  090439222  الرصيد في نهاية السنة

       اإلهالك المتراكم
 350105499  350105499  -  الرصيد بداية السنة

 3625629  3625629  -  أهالك السنة
 ,,1919793  ,,1919793  -  الرصيد في نهاية السنة

       
       القيمة الدفترية 

 3394039440  97329440,  090439222  م0202ديسمبر 13الرصيد فى
 1152205134  952795134  255415000  م2019ديسمبر 31الرصيد فى

 
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  مصروفات مستحقة وارصدة دائنه اخرى( 32)
 3295234  -  مصروفات مستحقة
 -  125279  إيجار مقر الجمعية القديم  -مصروفات مستحقة 
 -  1675007  رواتب وأجور -مصروفات مستحقة 

 125493  -  وقف العريفي   -إيراد إيجار مقدم 
 1225493  1225493  جامعة شقراء كلية التربية   -إيراد إيجار مقدم 
 475123  -  جامعة شقراء ادارة االعمال    -إيراد إيجار مقدم 

  1299997  0019141 
 
 
 

 
 
 
 

 (15) 



 

  بمحافظة عفيفجمعية البر الخيرية 
 (79)االجتماعية برقم  الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
   م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)  
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  مخصص مكافأة نهاية الخدمة( 33)
 2505106  2475542  رصيد أول السنة

 415206  425349  المكون خالل السنة
 (445364)  (315220)  المسدد خالل السنة

  00,9239  049904, 
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  التبرعات النقديه المقيده  (30)
 295910  125030  تبـــــــرعات كفارة يمين
 4025979  3635172  تبــــــرعات كفالة يتيم
 25400  -  تبــــــرعات مشروطة

  1,39020  44390,7 
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  التبرعات العينية  (31)
 6625500  755000  أرز ولحم ودجا 
 -  155415360  سالت غذائية 
 -  65250  حقائب مدرسية 

 -  705000  بطانيات 
 995550  1405000  تمور

 -  65250  تبر  تمور اوقاف صال  الراجحي 
  39,1,9,52  9509202 

 
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  إيرادات األنشطة  (34)
 4555250  2735020  ايرادات روضة األطفال
 915236  1205153  تبـــرعات إفطار صــائم

  1719011  04992,5 
 
 
(16) 



 

  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)االجتماعية برقم  الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
   م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (السعوديةالمبالغ بالرياالت )  
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  المساعدات النقدية( 30)
 1425400  1245020  مســـــاعدات كفالة يتيم

 1245000  -  مســـــاعدات زوا 
 2075052  1705942  مســـــاعدات االيجـــــــــارات 
 315250  -  مســـــاعدات دورات تدريبية

 15606  -  مســـــاعدات سداد فواتير كهرباء 
 225500  -  مســـــاعدات طارئة

  0709200  0749,34 
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  المساعدات العينية( 35)
 1015750  1465250  تمور

 -  155415360  سالت غذائية مشتراة
 4435335  -  بوناتو ك

 -  5755000  ودجا  وذبائ ارز 
 -  125600  ( كبار+ والدي + بناتي )فرو 

 75620  -  بطانيات 
 395710  35560  اجهزة كهربائية
 -  65250  حقائب مدرسية

 -  705000  بطانيات متبر  بها
  091539202  0709490 

 
 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  مصروفات األنشطة( 39)

 7565740  4525292  مصروفات الروضة 
 2695919  -  مصروفات مشرو  افطار صائم

 75200  -  مشرو  نقل جنائز
 215000  -  مصروفات دعم ورعاية البرام 

  4009070   392049,07 
 

 (17) 



 

  جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف
 (79)االجتماعية برقم  الموارد البشرية و التنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
   م 0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)  
 

 م 0237ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  المصروفات العمومية واإلدارية( ,3)
 6625432  6275259  حكمها مـــــرتبات واجور وما في

 415221  315771  التـــــــــــــأمينات اإلجتماعــــــــية
 505000  555196  مصـــــــــاريــــف ايجـــــــــارات

 15476  -  ادوات كتـابية ومطـــــــــبـــوعات
 45903  75224  مصــــاريف بريد وبرق وهاتف

 55223  35950  وميــاهمصــــــــاريف كـــهرباء 
 15591  100  مصــــــاريــــف نــــــــــــــــظافة 

 165066  65067  محروقات وصـــــيانة سيـــارات
 25090  143  مصــــــــاريف ضـــــــــيــــافـــة             

 15546  -  صيانة اجهزة كمبيوتر
 65753  -  مصـــاريف دعـــــاية واعـالنات وحفالت

 431  15250  صيانة مبنى الجمعية
 -  330  مصاريف صيانة أجهزة واالت

 365915  335629  أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
 415206  425349  مصروف مكافأة نهاية الخدمة

 55000  -  رسوم حكومية 
 15227  -  رسوم بنكية

 200  -  مواد ومهمات
  ,57970,  ,,59,22 

 
 

 0202ديسمبر  13  المحرر من القيد  المقيد خالل السنة  م 0202يناير  3  صافي االصول المقيدة( 37)
 150075127  (1245020)  3635172  7625035  كفالة يتيم م

 150255524  (2205722)  7195577  6465729  زكاة 
 235102  -  515012  325024  صدقة جارية 

 475940  -  125030  295910  كفارة يمين
 125700  -  -  125700  تبر  مشروط
 1205153  -  1205153  -  افطار صائم 

  394,7940,  390939702  )4249,50(  091059045 
 

 
(12) 



 

 جمعية البر الخيرية بمحافظة عفيف 
 (79)برقم مسجلة بوزارة الموارد البشرية و التنميه االجتماعية 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م    0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 (المبالغ بالرياالت السعودية) 
 

   إحتياطى إنشاء مكتبة( 02)
وتاريخ ( 13)ه حسب ما جاء بإجتما  مجلس اإلدارة رقم 1413تم إحتساب إحتياطى إنشاء مكتبة والمرحل من عام  -

ه 5 وفى حالة إنشاء 1420/ه1419زيادته بموجب التبرعات المشروطة إلنشاء مبنى المكتبة عام ه وتم 12/7/1413
مكتبة سيتم اإلستفادة من هذا اإلحتياطى بتخفيض رصيده سنويا بما يعادل قسط استهالك المكتبة 5 وسيظهر ذلك فى 

 .حساب المصروفات 
 
 
 
 
 

 عـــــــــــــام  ( 03)
 ................ .الماليه من قبل اداره الجمعيه بتاريخ تم اعتماد القوائم  -
 .تم اعادة تبويب بعض ارقام سنة المقارنة لكي تتالئم مع عرض القوائم للسنة الحالية  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (19) 


