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ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٢٠١٨/١٢/٣١ م٢٠١٩/١٢/٣١ مايضاحاألصـ

ــــول املتـــداولــة ــ ــ ــ األصـ

٤٬٧٧٥٬٢٧٢٤٬٣٨٥٬٦٥٢(٣)النقد بالصندوق ولدي البنــوك

٤٬٧٧٥٬٢٧٢٤٬٣٨٥٬٦٥٢إجما املوجودات املتداولة 

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

ــــا العقارات واالالت واملعدات ـــــ ٥٧٥٬٣٣١٦٢٤٬٥٥٨(٤)صــــ

ة ثمار ١٬٣٤٩٬٤٧٤١٬٤١٥٬٠٦٦(٥)صا االصول االس

١٬٩٢٤٬٨٠٥٢٬٠٣٩٬٦٢٤إجما األصول غ املتداولة

ــــاف ــ ـــــول األوقـــ ــ ــ ــ أصـــ

ــــا أصــــول اوقاف ـــــ ١٬٤٣٠٬٥٥٩١٬٥١٥٬١٥٥(٦)صــــ

ــا أصـــول األوقــــاف ١٬٤٣٠٬٥٥٩١٬٥١٥٬١٥٥إجمـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ٨٬١٣٠٬٦٣٦٧٬٩٤٠٬٤٣١إجمـــ

امات وصا األصـــول  اإلل

دمة افأة ترك ا    -                                             ١١٤٬٨٧٠مخصص م

ــــات ــزامـ ــا اإللتــ ــ ــ    -                                             ١١٤٬٨٧٠إجمـــ

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

٣٬٩٠٧٬٧٥٤٤٬٣٨١٬٨١٣صا األصول غ املقيدة

١٬٩١٦٬٠٨٩١٬٣٦٦٬٦٩٥(٧)صــافــي األصــول املـقيـدة

٢٬١٩١٬٩٢٣٢٬١٩١٬٩٢٣(٨)صا اصول االوقاف

ـــول  ــا األصــ ــ ٨٬٠١٥٬٧٦٦٧٬٩٤٠٬٤٣١إجمــا صـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ــات وصـ ــ ـــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ٨٬١٣٠٬٦٣٦٧٬٩٤٠٬٤٣١إجمـ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (١٤) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ية ية بالث جمعية ال ا

ــــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (٢٧٨) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٢٠١٩/١٢/٣١ م

ال السعودى املبالغ بالر

ص-١-



ــــدةغيـــر مقيــــدةايضاح ــــــ ـــــافمــقيــ ــــــ ـــاأوقـــ ــــــ ٢٠١٨/١٢/٣١ مإجمـ

اسب اإليرادات وامل

عات النقدية العامة ٢٥١٬٦٨٤٢٨٠٬٦٩٨   -                                          -                                       ٢٥١٬٦٨٤الت

ز ٧٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠   -                                          -                                       ٧٠٬٠٠٠صدقه  املللك عبد العز

عات النقدية املقيدة ٣٩٣٬١٠٨٦٢٩٬٠٦٨   -                                       ٣٩٣٬١٠٨   -                                       (٩)الت

يـة ــــرعات العي ــ ـــ ٣١٣٬٧٨٠٤١٦٬٩٨٠   -                                          -                                       ٣١٣٬٧٨٠التبـ

ــــات اكــ    -                                       ٧٬٦٠٠   -                                          -                                       ٧٬٦٠٠إيرادات األش

ــه ـــ ــ شطــ ١٦٥٬١٥٠١١٨٬٠٠٠   -                                          -                                       ١٦٥٬١٥٠(١٠)ايــرادات اال

اة ـــــرعات الز ــ ـــ ــ ١٦٦٬٣٧٤١٦٥٬٨٥٥   -                                       ١٦٦٬٣٧٤   -                                       تبــ

٤٤٢٬٨٧٣١٬٥٥٥٬٧٠٠   -                                       ٤٤٢٬٨٧٣   -                                       (١١)إعانات وزارة العمل والتنميه 

ررة من القيود  صا األصول ا

ــــدام ــ ـــ ــ ـــ ـــد اإلستخـ ــ ـــ ــ ـــ ــ يـــف لتحقــــق قيـــ ـــــادة التص ــ ـــ                                   -                                  -(٤٦٤٬٢٤١)٤٦٤٬٢٤١إعــ

ــــــــف يـــ ـــادة التص ــــــ عـــ ـــــاسب    و ١٬٨١٠٬٥٦٩٣٬٢٣٦٬٣٠١                                  -١٬٢٧٢٬٤٥٥٥٣٨٬١١٤إجما اإليرادات واملكـ

سائر املصروفات وا

ــاعدات النقدية ـــ ــ ـــ ٤٥٧٬٥٦١٨٥٨٬٣٠٠   -                                          -                                       ٤٥٧٬٥٦١(١٢)املسـ

ية ـــــاعدات العي ــ ـــ ٣١٣٬٧٨٠٤٠٦٬٩٨٠   -                                          -                                       ٣١٣٬٧٨٠املسـ

ـــــاعدات الزكـــــاة ــ ١٥٩٬٨٦١١٨٨٬٤٠٠   -                                          -                                       ١٥٩٬٨٦١مســ

شطه ١٦٬٨٨٨٢٣٧٬٩٥٠   -                                          -                                       ١٦٬٨٨٨(١٣)مصــــروفــــات اال

ة ٥٨٧٬١٨٤٤٩٤٬٤٨٣   -                                          -                                       ٥٨٧٬١٨٤(١٤)املصروفات العمومية واإلدار

ـــــالك العقارات واالت واملعدات ـــ ــ ـــ ــ ٤٩٬٧٧٢١٢٠٬٨٥٢   -                                          -                                       ٤٩٬٧٧٢(٤)إ

ة ثمار الك االصول االس ٦٥٬٥٩٢٦٥٬٥٩٢   -                                          -                                       ٦٥٬٥٩٢(٥)إ

الك اصول اوقاف ٨٤٬٥٩٦٨٤٬٥٩٦   -                                          -                                       ٨٤٬٥٩٦(٦)ا

ــائر ســ ١٬٧٣٥٬٢٣٤٢٬٤٥٧٬١٥٣                                  -                                  -١٬٧٣٥٬٢٣٤إجما املصـــروفات وا

ــــرة ــ ـــ ــ ــة املستمــ شطــ ٧٥٬٣٣٥٧٧٩٬١٤٨                                  -٥٣٨٬١١٤(٤٦٢٬٧٧٩)التغ  صا االصول من اال

ــر  صا االصول  ـــ ــ ٧٥٬٣٣٥٧٧٩٬١٤٨                                  -٥٣٨٬١١٤(٤٦٢٬٧٧٩)التغيـ

ـــل بيـن االصـــــول                                    -                                  -                                  -١١٬٢٨٠(١١٬٢٨٠)التحــــــــو

٤٬٣٨١٬٨١٣١٬٣٦٦٬٦٩٥٢٬١٩١٬٩٢٣٧٬٩٤٠٬٤٣١٧٬١٦١٬٢٨٣صا األصول  بداية السنة

اية السنة ٣٬٩٠٧٬٧٥٤١٬٩١٦٬٠٨٩٢٬١٩١٬٩٢٣٨٬٠١٥٬٧٦٦٧٬٩٤٠٬٤٣١صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (١٤) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

ية ية بالث جمعية ال ا

مســـــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (٢٧٨)

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

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

ص-٢-



شغيلية  شطة ال ٢٠١٨/١٢/٣١ م٢٠١٩/١٢/٣١ مالتدفقات النقدية من األ

٧٥٬٣٣٥٧٧٩٬١٤٨التغـــ  صا االصول 

ــــــالك العقارات واالت واملعدات ـــــ ــــ ٤٩٬٧٧٢١٢٠٬٨٥٢إ

ة ثمار الك االصول االس ٦٥٬٥٩٢٦٥٬٥٩٢إ

الك اصول اوقاف ٨٤٬٥٩٦٨٤٬٥٩٦ا

دمة اية ا ون من مخصص     -                                             ١١٤٬٨٧٠م

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ ٣٩٠٬١٦٥١٬٠٥٠٬١٨٨التغيــ

ات املتداولة ات  املوجودات واملطلو التغ

١٥٬٤٠٠                                         -خطابات الضمان

شغيلية شطة ال ٣٩٠٬١٦٥١٬٠٦٥٬٥٨٨صا التدفقات النقدية من األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ــراء العقارات واالالت واملعدات ــ ـــــ (٣١٠)(٥٤٥)شــــ

ة ثمار شطة االس (٣١٠)(٥٤٥)صا التدفقات النقدية من األ

٣٨٩٬٦٢٠١٬٠٦٥٬٢٧٨صا التغ  رصيد النقدية

٤٬٣٨٥٬٦٥٢٣٬٣٢٠٬٣٧٤رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة ٤٬٧٧٥٬٢٧٢٤٬٣٨٥٬٦٥٢رصيدة النقدية  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (١٤) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ية ية بالث جمعية ال ا

ــــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (٢٧٨) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

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

ال السعودى املبالغ بالر

ص-٣-



 جمعية البر الخيرية بالثنية

   (278برقم ) اإلجتماعية والتنميةمســـــجلة بوزارة العمل 

      اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 

4 
 

 جمعية بر خيرية بالثنية (  معلومات عن الجمعية :1)

    جمعية البر الخيرية بالثنية(  اسم الجمعية : 1/1)

    الشارع العام - الثنيةمركز  - بيشة ةمحافظ -عسير :   الرئيس ياملركز (  2/1)

 هـ .24/02/1425 ( بتاريخ  278برقم ) اإلجتماعية والتنميةمسجلة بوزارة العمل رقم التسجيل  : ( 3/1) 

 -( أهداف الجمعية :4/1)

     خدمه املجتمع السعودي من خالل انشطه الجمعيه الخيريه املتعدده -

   خيريه اخري متنوعه ملستحقيها تقديم املساعدات العينيه والنقديه والزكاه وكفاله االيتام وكفاله االسر وانشطه  -

     وعه واملختلفه للمستحقين من املجتمع السعوديتقديم اموال الزكاه واملساعدات االجتماعيه املتن -

  وتوسيع دائره نشاطها الخيري  املشاركه بفعاليات ودورات تدريبيه لتطوير اداء الجمعيه لتقديم خدمات افضل -

 بالنظام 
ً
 تفصيليا

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

م 2019 املاليمن العام   ديسمبرم وتنتهى بنهاية شهر  2019 املالياألول من شهر يناير من العام  فيأ السنة املالية تبد ( السنة املالية :5/1)

    

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة :  .2

 عنها بالريال 
ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
 للمعايير املحاسبية املتعارف السعوديأ

ً
اململكة العربية  فيالغير هادفة للربح  للمنشآتعليها  و طبقا

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

          

      ( إستخدام التقديرات : 2/1)

 للمعاي
ً
قد  التي واالفتراضاتالغير هادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات  للمنشآتير املحاسبية إن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمله 
ُ
سجلة  فيتؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

ُ
تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفات امل

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

 قد تختلف عن هذه التقديرات .

 :  املحاسبي( العرف 2/2) 

 ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل اإليرادات
ً
 ملا يلى : تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

ً
 -واملصروفات طبقا

   

        )أ(  اإليــــــرادات :

 ألساس اإلستحقاق وذلك عند توا1)
ً
فر ( 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 بأيالتبرع أو التصرف فيه /أ(  ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة 1/1)

     املستقبل .

     /أ(  ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .1/2)

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

 لألساس  وفيما عدا ذلك
ً
 . النقدييتم 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)

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

     )ب(  املصـــــروفات :

 ملبدأ اإلستحقاق .1)               
ً
     ( يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقا

 ملبدأ اإلستحقاق .( يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبق2)               
ً
     ا

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

 .لبنوك حسابات الجارية وودائع األغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و ال

 

     الذمم املدينة:

 الديون املعدومة عند تكبدها .تثبت الذمم املدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون املشكوك في تحصيلها , وتخصم  

 

 -األصول الثابتة :

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

بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها  إثباتهاالدقة ويتم 

 : اآلتيةاإلنتاجي املقدر وفقا للمعدالت 

 اإلهالكمعدل    اإلهالكمعدل   

ـــــانياملبـــ ـــ ـــ ـــ  %15 واآلت وعدد أجهزة %5 ـــ

ـــارات ـــ ـــ ــ ـــ ـــروشات %20 السيــ  %10 أثاث ومفـ

   

    :مكافأة نهاية الخدمة 

             يجنب مخصص ملكافأة نهاية الخدمة املستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املالي وفقا إلحكام نظام العمل

 في اململكة العربية السعودية.و العمال 

 

     الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى:

    يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .

        
 

     -التبرعات العينية :

فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك  ستالماال تم  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 إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما يتم

 النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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 النقدية لدى البنوك  .3

 م2018  م9201 

 2,145,253  2,484,615 5007مصرف الراجحي ح 

 701  3,183 6005ف الراجحي ح مصر 

 81,115  152,159 5841مصرف الراجحي ح 

 81,314  117,130 5015مصرف الراجحي ح 

 787  860 5049مصرف الراجحي ح 

 1,369  546 5023مصرف الراجحي ح 

 6,150  600 5031مصرف الراجحي ح 

 5,101  21,445 102ح  األهليالبنك 

 5  6 104ح  األهليالبنك 

 1,872,481  1,733,933 30009بنك البالد ح 

 4,209  2,253 30017بنك البالد ح 

 22,599  33,645 30057بنك البالد ح 

 54,719  71,829 30025بنك البالد ح 

 3,690  1,452 30033بنك البالد ح 

 2,201  1,145 30041بنك البالد ح 

 103,958  150,471 2220000مصرف األنماء 

 4,775,272   4,385,652  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ــــــي ــ ــ ـ ــ ١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠   -                                                    -                                            -                                                    ١٠٠٬٠٠٠   -                                   ١٠٠٬٠٠٠األراضــ

ي ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨٥٢٬٣٠٢٣٣٤٬٨٩١٤٢٬٦١٥٣٧٧٬٥٠٦٤٧٤٬٧٩٦٥١٧٬٤١١   -                                   ٨٥٢٬٣٠٢املبـ

ــــارات ــ ــ ــ ــ ــ ٣٢١٬١٥٠٣١٨٬٨٠٤٢٬٣٤٥٣٢١٬١٤٩١٢٬٣٤٦   -                                   ٣٢١٬١٥٠السيـ

يه واالت وعدد وادوات ر زة ك ٦٢٬٠٠٠٥٤٥٦٢٬٥٤٥٦١٬٩٩٩١٣٦٢٬٠١٢٥٣٣١اج

٧٣٬٥١١٦٨٬٧١١٤٬٧٩٩٧٣٬٥١٠١٤٬٨٠٠   -                                   ٧٣٬٥١١أثاث ومفــــروشات

١٬٤٠٨٬٩٦٣٥٤٥١٬٤٠٩٬٥٠٨٧٨٤٬٤٠٥٤٩٬٧٧٢٨٣٤٬١٧٧٥٧٥٬٣٣١٦٢٤٬٥٥٨اإلجما

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

ــــــي ــ ــ ـ ــ ٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠   -                                                    -                                            -                                                    ٣٠٠٬٠٠٠   -                                   ٣٠٠٬٠٠٠األراضــ

ي ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٬٣١١٬٨٤٢١٩٦٬٧٧٦٦٥٬٥٩٢٢٦٢٬٣٦٨١٬٠٤٩٬٤٧٤١٬١١٥٬٠٦٦   -                                   ١٬٣١١٬٨٤٢املبـ

١٬٦١١٬٨٤٢١٩٦٬٧٧٦٦٥٬٥٩٢٢٦٢٬٣٦٨١٬٣٤٩٬٤٧٤١٬٤١٥٬٠٦٦   -                                   ١٬٦١١٬٨٤٢اإلجما

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

ــــــي ــ ــ ـ ــ ٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠   -                                                    -                                            -                                                    ٥٠٠٬٠٠٠   -                                   ٥٠٠٬٠٠٠األراضــ

ي ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٬٦٩١٬٩٢٣٦٧٦٬٧٦٨٨٤٬٥٩٦٧٦١٬٣٦٤٩٣٠٬٥٥٩١٬٠١٥٬١٥٥   -                                   ١٬٦٩١٬٩٢٣املبـ

٢٬١٩١٬٩٢٣٥٤٥٢٬١٩١٬٩٢٣٦٧٦٬٧٦٨٨٤٬٥٩٦٧٦١٬٣٦٤١٬٤٣٠٬٥٥٩١٬٥١٥٬١٥٥اإلجما

ثمار : - إيضاح : (٥) صا اصول االس

إيضاح : (٤) صا اصول االوقاف : -

ية ية بالث جمعية ال ا

مســـــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (٢٧٨)

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  ٢٠١٩/١٢/٣١ م

إيضاح : (٤) صا العقارات واالالت واملعدات  : -

ص-٧-
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 صافى األصول املقيدة .7

 م2018  م9201 

ــ  6,513 الزكاة  ـــ

 35,072  32,907 كفاره اليمين

 38,610  147,662 األيتامكفاله 

 3,413  1,534 صائم إفطار

 500,000  500,000 املنتجة األسرلدعم  الوزارة إعانة

 583,400  583,400 إعانة الوزارة لشراء عقار

 5,700  8,573 إعانة الخير الشامل

 160,500  160,500 لشراء سيارات الوزارة إعانة

 40,000  40,000 تبرعات سلة غذائية

ــ  95,000 والتعليم وراس املال البشرى  بالوزارة التدري إعانة   ـــ

ــ  300,000 اإلغاثية واألعمالالوزارة مساعدات اسر  إعانة   ـــ

ــ  40,000 بالجمعيةتطوير العاملين  لألفراد املؤسس يالوزارة التميز  إعانة   ـــ

 1,916,089   1,366,695  

 األوقاف أصول صافي  .8

 م2018  م9201 

 500,000  500,000  ارض متبرع بها

 1,691,923  1,691,923 املتبرع به الجمعيةمبني 

 2,191,923   2,191,923  

 املقيدة النقديةالتبرعات  .9

 م2018  م9201 

 343,829  365,252 األيتامتبرعات كفاله 

 24,478  21,235 مينتبرعات كفاره الي

 5,761  6,121 صائم إفطارتبرعات 

  40,000               ـــــ سلة غذائية

  50,000                500                   تبرعات كسوة الشتاء

ــ )تبرعات مساعدة الشباب على الزواج ) دعم من مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية ــ   165,000             ــ

 393,108   629,068  

 األنشطة إيرادات .10

 م2018  م9201 

 30,000  18,100 امللعب إيجار إيراد

 88,000  97,050 عقار إيجار إيراد

ــ  50,000 الجودةمؤتمر  إيراد ــ  ــ

 165,150   118,000  
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 الوزارة  إعانة .11

 م2018  م9201 

 5,700  2,873 إعانة الخير الشامل

ــ السنوية الوزارة إعانة  1,550,000  ـــ

ــ  100,000 التدريب والتعليم وراس املال البشرى   ـــ

ــ  300,000 اإلغاثية واألعمالمساعدات اسر   ـــ

ــ  40,000 بالجمعيةتطوير العاملين  لألفراد املؤسس يالتميز   ـــ

 442,873   1,555,700  

 النقديةاملساعدات  .12

 م2018  م9201 

 82,600  53,831 مساعدات نقديه عامه

 341,300  256,200 أيتاممساعدات 

ــ مساعدات ودعم جمعيات ــ  100,000  ــ

ــ  األضاحيمساعدات مشروع  ــ  51,500  ــ

 6,000  5,000 مساعدات رعاية تعليمية

ــ  78,000 تفريج كربه ــ  ــ

ــ مساعدات طارئه ــ  9,000  ــ

 11,500  11,700 مساعدات كسوة العيد

 1,300  2,650 منازل  وتأثيثمساعدات ترميم وتحسين 

 61,700  11,780 مساعدات كسوة الشتاء

 23,400  23,400 مساعدات كفارات اليمين

   7,000 إيجاراتتسديد 

 5,000  8,000 صائم إفطاردات مساع

ــ )مساعدات الشباب على الزواج ) دعم من مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية  ــ  165,000  ــ

 457,561   858,300  

 األنشطةمصروفات  .13

 م2018  م9201 

 6,300  7,968 النعمةمصاريف مستلزمات مشروع حفظ 

ــ  8,720 مصروفات املبنى االستثماري  ــ  ــ

ــ مصاريف التدريب والتأهيل ــ  26,000  ــ

 5,650  200 مستلزمات رياضيه للملعب

ــ مصروفات مؤتمر الجودة ــ  200,000  ــ

 16,888   237,950  
 

 

 

 

 



ية ية بالث   جمعية ال ا

      )٢٧٨برقم ( اإلجتماعية والتنميةمســـــجلة بوزارة العمل 

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

١٠ 
 

ة .١٤  املصروفات العمومية واإلدار

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

ـــرتبات  ا وأجور مــ  ٣٥٥٬٩١٥  ٣٧٠٬١٠٠ وما  حكم

ــــية ــ  ٢٨٬٠٤٦  ٣٢٬٠٤٣ التـــــــــــــأمينات اإلجتماعــ

ـــــــبـــوعات أدوات  ٣٬٤٨٩  ٢٬٠٥٢ كتـابية ومطــ

اتف رق و د و ف بر  ٧٬٥٩٦  ٦٬٣٠٩ مصــــار

اء وميــاه ر ف كـــ ـــار ــ  ٤٬٧٤٢  ٦٬٦٠٧ مصـــ

صــــالح وترمـيـــم  ٨٣٤  ٢٬٦٦٢ صيــــــانة و

ــــيانة سيـــارات  ٥٬٤٩٢  ٣٬٥٨٧ محروقات وصـ

سيقيلس ا ــ  ٥٬٠٠٠ الت ــ ـ     ـ

ف حفل وجوائز  ١٨٬٩١٥  ١٬٢٠٠  مصار

ــــــــافة ف ضيافة ونظـــ  ٥٬٥٧٠  ٤٬٩٦٠ مصـار

ف دعـــــاية  عالناتمصـــار  ١٠٬٠١٠  ٦٬٦٧٩ و

ف خطط  اتيجيمصار ــ ةاس ــ ـ  ٣٥٬٠٠٠  ـ

ـــف بنكية ــــــار  ٤٬٠١٥  ٧٬٤٠٣ مصـ

رامج زة و ف صيانة أج ــ مصار ــ  ٢٠٠  ــ

شتـــــراكـات ف رسوم و  ٨٬٤٨٩  ١١٬٢٥٥  مصار

وتجديد موقع   ١٬٥٠٠  ١٬١٠٠  ياإللك

ـــات بدالت ــ ـــ ـ ــ  ١٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠  وانتـــدابـــ

دمة ايةمصروف  ــ  ١١٤٬٨٧٠  ا ــ ـ   ـ

ــ  ١٬١٥٨  اإلداري مستلزمات املب  ــ ـ  ـ

ــ  ٢٬٣٥٩  بوفيه ــ ـ  ـ

ه ــ  ١٬٤٠٠  مخالفات مرور ــ ـ  ـ

غليف يل و  ٣٬٢٥٠  ٢٬٤٤٠  أجور ونقل عمال تحميل وت

ـــرى  ـ ــ ـــ ـ ــ ـــروفات أخــ ــ  مـــصـــ ــ ـ  ٤٢٠  ـ

  ٤٩٤٬٤٨٣  ٥٨٧٬١٨٤  
  

  
  

          
  


