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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

٩٧٢٬٢٣١٧٦٦٬٨٨٥(٣)النقد بالصندوق ولدي البنــوك

٩٧٢٬٢٣١٧٦٦٬٨٨٥إجما املوجودات املتداولة 

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

١٨٨٬٠١٧٢١٠٬٦٧٥(٤)صا العقارات واالالت واملعدات

١٨٨٬٠١٧٢١٠٬٦٧٥إجما األصول غ املتداولة

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ١٬١٦٠٬٢٤٨٩٧٧٬٥٦٠إجمـــ

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

٦٢٧٬٦٣٦٥٨٠٬٠٨٢صا األصول غ املقيدة

٥٢٧٬٢٦٢٣٩٧٬٣٧٨(٥)صــافــي األصــول املـقيـدة

٥٬٣٥٠١٠٠أصول األوقاف

ـــول  ــا األصــ ــ ١٬١٦٠٬٢٤٨٩٧٧٬٥٦٠إجمــا صـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ــات وصـ ــ ـــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ١٬١٦٠٬٢٤٨٩٧٧٬٥٦٠إجمـ

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

يه بروام بمحافظة رجال أملع جمعيه ال ا

ة والتنميه االجتماعيه برقم (٨٨٢) شر ـــجلة بوزارةاملوارد ال مســ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٢٠١٩/١٢/٣١ م

ال السعودى املبالغ بالر

ص-١-



٢٠١٩/١٢/٣١ مإجمــــــــــاأوقــــــــــــــافمــقيــــــــــــدةغيـــر مقيــــدةايضاح

اسب اإليرادات وامل

عات النقدية العامة ١٤٩٬٠٦٢٢٦٣٬٣٥٢                                          -                                       -١٤٩٬٠٦٢الت

عات النقدية املقيدة ١٩٩٬٧٧٨١٩٧٬٠٣٢                                          -١٩٩٬٧٧٨                                               -(٦)الت

عات النقدية أوقاف ٥٬٢٥٠٥٬٢٥٠١٠٠                                       -                                               -الت

يـة ـــــرعات العي ــ ــ ٩٤٬٧٨١١٥٩٬٥٠٠                                          -                                       -٩٤٬٧٨١التبـ

شطة ٦٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠                                          -                                       -٦٠٬٠٠٠(٧)إيردات أ

ـــــات اكـ ٣٬٠٠٠٣٬٦٠٠                                          -                                       -٣٬٠٠٠إيرادات األش

اة ــــــرعات الز ــ ــ ــ ٧٧٬٣٢٤٧٠٬٤٠٠                                          -٧٧٬٣٢٤                                               -تبــ

٣٦٧٬١٢٢٨٠٠٬٠٠٠                                          -١٤٩٬٨٩٨٢١٧٬٢٢٤(٨)إعانات وزارة الشؤون اإلجتماعيـة

ررة من القيود  صا األصول ا

ــــدام ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد اإلستخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـــف لتحقــــق قيـ ـــــادة التص ــ ــ ــ                                                -                                                 -(٤٦١٬٣٧٣)٤٦١٬٣٧٣إعـ

يـــــــــــف عــــــــــــادة التص ٩١٨٬١١٤٣٢٬٩٥٣٥٬٢٥٠٩٥٦٬٣١٧١٬٤٩٨٬٩٨٤إجما اإليرادات واملكــــــاسب و

سائر املصروفات وا

ــــاعدات النقدية ــ ــ ــ ٤٨٬٩٠٠١٢٢٬١٠٠                                          -                                       -٤٨٬٩٠٠(٩)املسـ

ية ــــاعدات العي ــ ــ ــ ٣٨٤٬٩٠٠٢٦٤٬٥٧٤                                          -                                       -٣٨٤٬٩٠٠(١٠)املسـ

ــــاة ــــاعدات الزكـ ــ ــ ٥٩٬٣١٤٩٤٬٢٧٣                                          -                                       -٥٩٬٣١٤مسـ

شطة ــــروفات األ ــ ١٤٢٬٤٥٤٧٬٥٨٠                                          -                                       -١٤٢٬٤٥٤(١١)مصــ

ة ١١٨٬١٣٢٢٤٦٬٢١٥                                          -                                       -١١٨٬١٣٢(١٢)املصروفات العمومية واإلدار

ـــــالك األصـول الثابتة ــ ــ ــ ــ ــ ١٩٬٩٢٩١٧٬٤٧٧                                          -                                       -١٩٬٩٢٩(٤)إ

ســــائر ٧٧٣٬٦٢٩٧٥٢٬٢١٩                                          -                                       -٧٧٣٬٦٢٩إجما املصـــروفات وا

ـــــرة ــ ــ ــ شطــــة املستمــ ١٤٤٬٤٨٥٣٢٬٩٥٣٥٬٢٥٠١٨٢٬٦٨٨٧٤٦٬٧٦٥التغ  صا االصول من اال

ــــر  صا االصول  ــ ـ ٧٤٦٬٧٦٥                                                 -                                          -٩٦٬٩٣١-٩٦٬٩٣١التغيـ

٥٨٠٬٠٨٢٣٩٧٬٣٧٨١٠٠٩٧٧٬٥٦٠٢٣٠٬٧٩٥صا األصول  بداية السنة

اية السنة ٦٢٧٬٦٣٦٥٢٧٬٢٦٢٥٬٣٥٠١٬١٦٠٬٢٤٨٩٧٧٬٥٦٠صا األصول  

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

ال السعودى املبالغ بالر

يه بروام بمحافظة رجال أملع جمعيه ال ا

ة والتنميه االجتماعيه برقم (٨٨٢) شر مســـــجلة بوزارةاملوارد ال

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

١٨٢٬٦٨٨٧٤٦٬٧٦٥التغـــ  صا االصول 

ــــــالك عقارات وآالت ومعدات   ـ ١٩٬٩٢٩١٧٬٤٧٧إ

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ ٢٠٢٬٦١٧٧٦٤٬٢٤٢التغيــ

امات املتداولة ات  األصول واإلل التغ

األصول املتداولة

ــد النقديـــــة ــ ـــادة   الع ـــــ ــ ٧٬٨٧٠                                         - الز

شغيلية شطة ال ٢٠٢٬٦١٧٧٧٢٬١١٢صا النقد الناتج من  األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ــــــراء عقارات وآالت ومعدات   ـــــ (٢١٨٬١٧٠)(١٨٬٥٢١)شــ

ة ثمار شطة االس (٢١٨٬١٧٠)(١٨٬٥٢١)صا النقد ( املستخدم  )    األ

١٨٤٬٠٩٦٥٥٣٬٩٤٢صا التغ  رصيد النقدية

٧٦٦٬٨٨٥٢١٢٬٩٤٣رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة ٩٧٢٬٢٣١٧٦٦٬٨٨٥رصيدة النقدية  

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

يه بروام بمحافظة رجال أملع جمعيه ال ا

ة والتنميه االجتماعيه برقم (٨٨٢) شر ـــجلة بوزارةاملوارد ال مســ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

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

ال السعودى املبالغ بالر

ص-٣-
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   جمعية البر الخيرية بروام بمحافظة رجال ألمع (  معلومات عن الجمعية :1)

    محافظة رجال املع -عسير :   الرئيس ياملركز (  1/1)

 هـ7/6/1438( بتاريخ   882برقم ) اإلجتماعية والتنميةمسجلة بوزارة العمل رقم التسجيل  : ( 2/1) 

 -( أهداف الجمعية :3/1)

    املتعددة الخيرية الجمعيةدي من خالل انشطه خدمه املجتمع السعو  -

   وكفاله االيتام وكفاله االسر وانشطه خيريه اخري متنوعه ملستحقيها  والزكاة والنقدية العينيةتقديم املساعدات  -

    للمستحقين من املجتمع السعودي واملختلفة املتنوعة اإلجتماعيةواملساعدات  الزكاةتقديم اموال  -

    نشاطها الخيري  دائرةلتقديم خدمات افضل وتوسيع  الجمعيةاليات ودورات تدريبيه لتطوير اداء بفع املشاركة -

 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  فيتبدأ السنة املالية  ( السنة املالية :4/1)

    

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة :  .2

 عنها بالريال 
ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها  السعوديأ

ً
اململكة العربية  فيالغير هادفة للربح  للمنشآتو طبقا

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

          

      ( إستخدام التقديرات : 2/1)

 للمعايير املحاسبية 
ً
قد  التي واالفتراضاتطلب إستخدام التقديرات الغير هادفة للربح واملتعارف عليها يت للمنشآتإن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمله 
ُ
سجلة  فيتؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

ُ
تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفات امل

دارة حول األحدا  واألنشطة إال أن النتائ  الفعلية خالل تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإل 

 قد تختلف عن هذه التقديرات .

 :  املحاسبي( العرف 2/2) 

 ملا يلى :
ً
 ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

ً
 -تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها 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  ا تحديد كيفية اإلستخدامشكل من أشكال التصرف  بما يسمح له بأي/أ(  ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه 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 يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذل
ً
 . النقديك 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)

  تجهيزات .القيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو ال

     )ب(  املصـــــروفات :

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

 ملبدأ اإلستحقاق .2)               
ً
     ( يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقا

 لألساس ( يتم إثبات مصر 3)               
ً
  . النقديوفات املســـاعدات املتنوعة والزكاة  طبقا
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     النقدية وشبه النقدية:

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

     الذمم املدينة:

 .م الديون املعدومة عند تكبدها صافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون املشكوك في تحصيلها , وتخصتثبت الذمم املدينة ب 

     -: السلعياملخـــــزون 

صرف حتى تاريخ القواِئم املالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستالمه والتي)أ( املخزون من البضاعة املتبرع بها للجمعية 
ُ
  ا.لم ت

 وذلك بالنسبة للمواد املشتراة)ب( املخزون من البضاعة 
ً
 ُيصرف أوال

ً
 لطريقة الوارد أوال

ً
الغذائية  يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقا

  واألدوية .

 -واملعدات : واآلالتالعقارات 

دية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصاالثابتة  يتم االعتراف باملوجودات

رها الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عم

 :اإلنتاجي املقدر وفقا للمعدالت االتية 

 معدل االهالك   معدل االهالك  

ـــــانيا ـــ ـــ ـــ ـــ  %15 اجهزة واآلت وعدد %4 ملبـــ

ـــارات ـــ ـــ ــ ـــ  %10 لوحات إعالنية %20 السيــ

ـــروشات    %10%:2.5 أثا  ومفـ

   

 االستثمارات طويلة األجل:

التي تلي تاريخ اقتنائها بما يخص الجمعية  تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند اقتنائها ويتم تعديلها في الفترات املالية

 ملعيار املحاسبة  اإلستثمارات, ويتم أظهار ما يخص الجمعية من صافي نتيجة  اإلستثماراتمن صافي نتيجة 
ً
كبند مستقل في قائمة الدخل وفقا

  رات وفق طريقة حقوق امللكية .عن االستثما

    :مكافأة نهاية الخدمة 

 فيامضاها املوظف  التيبشكل ثابت ومنتظم على اساس املدة  السعودينظام العمل والعمال  ألحكامة الخدمة وفقا يتم احتساب مخصص مكافأ

 فيالصغيرة واملتوسطة الحجم والذى يسمح بتسجيلها على اساس نظام العمل املطبق  للمنشآت املاليللتقرير  الدوليالخدمة وحسب املعيار 

 . لها  رال مبرالدولة بدال من احتسابها بالطريقة االكتواريه وذلك لوجود تكلفة 

     الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى:

    يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .

     -االستثمارات املالية :

  فعليا . استالمهابها إال عند وال يتم إثبات االيرادات الخاصة  اقتنائهاة عند بموجب التكلفة الفعلي استثماراتهاتقوم الجمعية بتسجيل  

     -التبرعات العينية :

فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك  االستالمتم  التيالفترة املحاسبية  فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق  

        بتلك التبرعات إلى حين بيعها . االعترافجيل السلع فإنه يجب تأ

     -قائمة التدفقات النقدية:

حكمها في أرصدة  في يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما

 النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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 ية لدى البنوك النقد .3

 م2018  م9201 

 765,949  943,850 2227البنك الراجحي 

 936  10,226 8689بنك الراجحي 

ــ  4,975 0007ينك البالد   ـــ

ــ  13,180 1113الراجحي   ـــ

 972,231   766,885  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

إضافات 

خالل العام

بعادات االس

خالل العام

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١٢/٣١

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١/١

الك سبة اال
ات ال إ

العام

الك  مجمع اإل

بعد املس

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٨/١٢/٣١

                                         ١١٬٣٧٥                                    ١٩٬٥٦٢                                        ٣٬٧٧٩                                     -                         ٢٬٣٣٤٪١٠                                 ١٬٤٤٥                                 ٢٣٬٣٤١                                -                  ١٠٬٥٢١                                  ١٢٬٨٢٠أثاث ومفــــروشات

                                         ١١٬٥٥٠                                       ٩٬٥٠٥                                        ٤٬١٢٩                                     -                         ٢٬٠٤٥٪١٥                                 ٢٬٠٨٤                                 ١٣٬٦٣٤                                -                               -                                  ١٣٬٦٣٤حاسب أ و برامج

                                         ٣١٬٥٠٠                                    ٢٣٬١٠٠                                     ١٨٬٩٠٠                                     -                         ٨٬٤٠٠٪٢٠                              ١٠٬٥٠٠                                 ٤٢٬٠٠٠                                -                               -                                  ٤٢٬٠٠٠سيارات

                                         ٢١٬٢٥٠                                                 -                                                  -                           ٣٬٧٥٠                                    -٪١٥                                 ٣٬٧٥٠                                              -                   ٢٥٬٠٠٠                               -                                  ٢٥٬٠٠٠محطة تحلية املياه

                                      ١٣٥٬٠٠٠                                 ١٣٥٬٨٥٠                                        ٧٬١٥٠                                     -                         ٧٬١٥٠٪٥                                           -                              ١٤٣٬٠٠٠                                -                     ٨٬٠٠٠                               ١٣٥٬٠٠٠ترميمات ع أصول الغ

١٩٬٩٢٩٣٬٧٥٠٣٣٬٩٥٨١٨٨٬٠١٧٢١٠٬٦٧٥٪٢٢٨٬٤٥٤١٨٬٥٢١٢٥٬٠٠٠٢٢١٬٩٧٥١٧٬٧٧٩٦٥اإلجما

يه بروام بمحافظة رجال أملع جمعيه ال ا

ة والتنميه االجتماعيه برقم (٨٨٢) شر مســـــجلة بوزارةاملوارد ال

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  ٢٠١٩/١٢/٣١ م

إيضاح : (٤) صا االعقارات واالالت واملعدات : -

-٧-



ية بروام بمحافظة رجال أملع   جمعية ال ا

ة  شر       )٨٨٢برقم ( اإلجتماعية والتنميةمســـــجلة بوزارة  املوارد ال

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

٨ 
 

 صا األصول املقيدة .٥

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

 ١٩٤٬٠٠٠   ٤١١٬٢٢٤ األسرلدعم برامج  الوزارة إعانة

سية  ٣٬٧٩٥  ٣٬٧٩٥  إعانة تأس

ة ج كر ــ   ١٬١٥٠ تفر  ـــ

اة ــ  ١٨٬٠١٠ ز  ـــ

اء ر عات سداد فوات ك  ٥٠٠  ٥٠٠  ت

ن ــ   كفاره يم  ٥٠٠  ـــ

ية ــ  دعم مؤسسة سليمان الراج ا  ١٠٠٬٠٠٠  ـــ

 ١٣٬٧٨٣  ١٣٬٧٨٣  إفطار صائم

 ٧٨٬٨٠٠  ٧٨٬٨٠٠  إعانة الوزارة لكسوة الشتاء

عات كفالة اسر ــ  ت  ٦٬٠٠٠  ـــ

  ٣٩٧٬٣٧٨   ٥٢٧٬٢٦٢  

  

عات  .٦  املقيدة النقديةالت

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

 ٤٤٠٠  ٧٨٠٠ كفالة ايتام

ن  ٥٠٠   ٢٠٠ كفارة يم

عات سقيا ــ  ١٨٣٨  ت   ـــ

عات اضا ــ  ٢٤٠٠  ت  ـــ

ــ  ٨٨٣٥٠  ترميم منازل   ـــ

ــ  افطار صائم  ١٣٧٨٣  ـــ

ن عات مشروع تمك  ٦٣٩٠  ١٧٠٩٠  ت

ة ج كر عات تفر ــ  ١٦٥٠  ت  ـــ

ية  سدعم مؤسسة سليمان الراج ا ــ   الكيانات لتأس  ١٠٠٠٠٠  ـــ

 ٦٠٨٥٩  ٦٨٤٥٠  إيراد السلة الغذائية

عات كفالة اسر  ٦٠٠٠  ١٢٠٠٠  ت

اء للمستفيدين ر ــ  ت عات سداد فوات ك  ٥١٠٠  ـــ

  ١٩٧٬٠٣٢   ١٩٩٬٧٧٨   

  

شطةايرادات  .٧  األ

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

شطة عامة ــ  ٥٠٬٠٠٠ ايراد أ  ـــ

س ات املال ــ  ٩٬٠٠٠ ايراد حاو  ـــ

 ٥٬٠٠٠  ١٬٠٠٠ إيجار محطة التحلية

  ٥٬٠٠٠    ٦٠٬٠٠٠  
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 انة الوزارة  اع .8

 م2018  م9201 

ــ  217,224 دعم برام  االسر  ـــ

ــ  149,898 مصاريف تشغيلية  ـــ

 150,000   إعانة الوزارة لكسوة الشتاء

 650,000   إعانة الوزارة العامة

 367,122   800,000  

 النقديةاملساعدات  .9

 م2018  م9201 

 10,500  15,600 مساعدات ايتام

 6,700  9,000 شروع تمكينمساعدات م

 2,300  ـــــ مساعدات للعمرة

ــ  500 تفري  كربة  ـــ

ــ  19,600 مساعدات كسوة العيد  ـــ

 71,200  ـــــ مساعدات دفء وغذاء

 4,600  ـــــ تسديد كهرباء للمستفيدين

 20,000  1,400 الصدقات

 800  2,800 تسديد إيجارات للمستفيدين

 6,000  ـــــ سر املنتجةمساعدات دعم اال 

 48,900   122,100  

 العينيةاملساعدات  .10

 م2018  م9201 

 1,000  2,500 كفارة يمين

 2,000  25,300 كفالة اسر

 76,239  102,481 سلة غذائية

 48,500  116,031 مساعدات عينية عامة

 30,960  ـــــ افطار صائم

ــ اثا  للمستفيدين  5,000  ـــ

 86,000  ـــــ الجمعيةمستودع 

 100  ـــــ فدية صيام

 6,375  ـــــ حقيبة ومستلزمات مدرسية

ــ  1,838 سقيا املاء  ـــ

 8,400  117,000 ترميم منازل 

ــ  19,750 اضاحي  ـــ

 384,900   264,574 

 -ية : املساعدات العين  /أ 

 . فى دولة تنزانيا الدعوةوذلك دعما لجهود   اإلسالميتم التبرع بمحطة تحلية مياه لصالح معهد الجزيرة 



ية بروام بمحافظة رجال أملع   جمعية ال ا

ة  شر       )٨٨٢برقم ( اإلجتماعية والتنميةمســـــجلة بوزارة  املوارد ال

ية السعودية -منطقة عس              اململكة العر

   م ٣١/١٢/٢٠١٩اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  

١٠ 
 

شطةمصروفات  .١١  األ

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

ف جمع األموال رواتب ــ  ٥٢٬٢٧٥ مصار   ـــ

شطة ف أ ــ   ٨٥٬٠٥٩  مصار   ـــ

يل ف تحميل وت ــ   ١٬٦٢٠  مصار   ـــ

ات مجتمعية   ٧٬٥٨٠   ٣٬٥٠٠  مشار

  ٧٬٥٨٠    ١٤٢٬٤٥٤ 

ة .١٢  املصروفات العمومية واإلدار

 م٢٠١٨   م٩٢٠١ 

ا ـــرتبات واجور وما  حكم   ٢٠١٬١٢٠  ٥٥٬٦٢٢ مــ

ــــف ايجـــــــــارات ـــار ـ ــ  ٤٬٢٠٠  ـــــ مصـــ

ـــــــبـــوعات  ٥٬٤٥٤  ١٢٬٥٧٤ ادوات كتـابية ومطــ

ف  ـــار ــ اء وميــاهمصـــ ر  ٢٬٣١٩  ٤٬٥٧١ كـــ

اتف ونت د و   ٤٬٥٣١  ٢٬٤١٩  بر

وكمة ف ا ــ  ٦٬٥٣٤  مصار   ـــ

ــــيانة سيـــارات   ٢٬٦٧٤  ٣٬٠٧٩  محروقات وصـ

ـــافة وصيانة ـ ــ ـــ ف ضيافة ونظــ   ٥٬٢٥٨  ٥٬٣٤٠  مصـار

ة اك الغرفة التجار   ١١٣  ـــــ أش

يل  ٦٬٣٠٦  ٢٬٧٢٠ أجور ونقل عمال تحميل وت

عالن معية (دعاية و ــ ) عمل موقع ل  ٥٬٧٩٩  ـــ

ن ــ  ٧٬٤٠٠ دورات للموظف   ـــ

 ٨٬٤٤١  ١٧٬٨٧٣  تأمينات إجتماعية

  ٢٤٦٬٢١٥   ١١٨٬١٣٢  
  

      عـــــــــــــام  .١٣

  
خ   - معية بتار ل  ٢٢ تم اعتماد القوائم املالية من قبل مجلس إدارة ا     م٢٠٢٠إبر

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

ة إعداد القوائم املاليةاألحداث الال  .١٤       حقة لف

ا تأث ون ل اية السنة، وال قد ي عد  ة  ر عدم وجود أحداث الحقة جو ري ع القوائم املالية.عتقد اإلدارة       جو

          


