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 جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)برقم  االجتماعية ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م 9432ديسمبر  13في كما 

 

 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول

       المتداولةاألصول 

 6513617  236353615  (3)  البنوك لديالنقد  بالصندوق و 

 -  223226  (4)  رخرياالمدينة الرصدة الا

 7,35138  957,75239    لمتداولةمجموع األصول ا

       المتداولةاألصول غير 

-   23222    مشروعات تحت التنفيذ

 73362  2423676  (5)  العقارات واالالت والمعداتصافي 

 -  323365  (6)  صافى االصول الغير ملموسة

 85119  9805419    المتداولةمجموع األصول غير 

 7,25284  154035270    ـــــــــي األصــــــــــــــــولإجـــــــــــمـــــالـ
       صـــــــــافي األصــــــــــــــول

 4213224  453232    صافي األصول غير المقيدة

 2673656  236523275  (15)  صافي األصول المقيدة

-   2463756    االوقافأصول صافي 

 7,25284  154035270    صـــــــــافي األصــــــــــــــولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 
 

 تقرأ معهاو  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 16)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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   بوادي بني عمير وضواحيها  الخيريةالبر جمعية 
 (084)برقم  االجتماعية ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 
 قائمة األنشطة 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 
 

 مقيدة  غير مقيدة  إيضاح 
 

  اوقاف
 إجمالي

 ديسمبر  13
 م 9432

 إجمالي 
 ديسمبر  13

 م 9438
            اإليرادات والمكاسب

 1233222  753761  -  -  753761   التبرعات النقدية العامة
 463122  337233267  -  337233267  -  (6) التبرعات النقدية المقيدة

-   2463756  2463756 -   -   تبرعات االوقاف
 263252  713472  -  -  713472  (7) التبــــــــــرعات العينيـة

-   1523222  -  -  1523222  تبرعات عينية عقارات واالت ومعدات
 23522  23222  -  -  23222   االشتراكاتإيرادات 

 323222  463721  -  463721  -   تبــــــــــــــرعات الزكاة
 7223222  4443222  -  4443222  -  (2) إعانات الوزارة 

صافي األصول المحررة من 
 القيود

           
 -  -  -  (137423332)  137423332  إعادة تصنيف لتحقق قيد االسترخدام

عادة التصنيفإجمالي   0588952,2  90158,7  9507,5,92  953145,71  اإليرادات والمكاسب وا 
 

 3544851,4 
            المصروفات والخسائر
 4623152  137263267  -  -  137263267  (12) المســـــــــــاعدات النقدية

 -  2423742      2423742  (11) مصاريف محملة على النشاط
 463144  43232  -  -  43232  (12) ــــــاعدات العينيةالمســـــ

 323222  423222  -  -  423222   مســـــــــاعدات الزكـــــاة
 1253222  43522  -  -  43522  (13) مصروفات االنشطة

 1123646  4773555  -  -  4773555  (14) المصروفات العمومية واإلدارية
 13521  123743  -  -  123743  (5) والمعدات إهالك العقارات واالالت

 -  43125  -  -  43125  (6) اطفاء االصول الغير ملموسة
 7115119  ,95144521  -  -  ,95144521   المصروفات والخسائرإجمالي 

 90,5438  959835220  90158,7  9507,5,92  (0045129)   التغير في صافي األصول
-  -   -  53722  (53722)   ى االصولل بين بنود صافيتحو 

 5143262  6523272  -  2673656  4213224   بداية السنة صافي األصول

 7,25284  154035270  90158,7  ,957,4548  0,5419   السنةنهاية  صافي األصول
 

 رأ معهاتقالمالية و  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم( 16) إلى( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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   بوادي بني عمير وضواحيها  الخيريةالبر جمعية 

 (084)برقم  االجتماعية ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 
 التدفقات النقديةقائمة 

 (المبالغ بالرياالت السعودية) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 
 

 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  
     من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية 

 2453217  232713224  األصولالتغـــير في صافي 

 13521  123743  العقارات واالالت والمعداتإهالك 

 -  43125  اطفاء االصول الغير ملموسة

-   (1523222)  تبرعات عينية عقارات واالت ومعدات

 9015142  953015219  بعد التســويات األصولالتغيــــــــــر في صافي 
     التغير فى االصول وااللتزامات المتداولة

 -  (223226)  رخريالمدينة االرصدة اال

 143522  -  المرخزون

 9135342  ,95390511  االنشطه التشغيلية صافي النقد الناتج من

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (23222)  اضافات مشروعات تحت التنفيذ

 (73222)  (253167)  العقارات واالالت والمعدات اضافات

 -  (433522)  اضافات االصول الغير ملموسة

 (85444)  (3045118)  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) صافي النقد

 9,15342  352815227  السنةخالل النقدية رصيد  في صافي التغير

 4273522  6513617  السنة النقدية وما في حكمها في بداية

 7,35138  ,9571,513  السنةالنقدية وما في حكمها في نهاية 
 

 المالية من هذه القوائميتجزأ جزءًا ال  تمثل( 16)إلي رقم ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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  بوادي بني عمير وضواحيهاالخيرية البر جمعية 
 (084)برقم  االجتماعية ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 
 -:التكوين والنشاط  (3)

( 472)برقم  االجتماعية العمل والتنميهلدى وزارة  عية رخيريه مسجلةجم 3وضواحيها البر الرخيرية بوادي بني عميرجمعية 
   هـ12/22/1432وتاريخ

 . ةالسعودي ةالعربية المملك – الزيمة –وادي بني عمير  –منطقة مكة المكرمة ومركزها الرئيسي 
 

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
رخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الرخدمات تهدف الجمعية إلى تقديم ال *

 :ما يلي 
 .تقديم الرخدمات للمحتاجين من أهل المنطقة  *
 .العناية باأليتام واألرامل والمعاقين والمسنين وغيرهم من الفئات التي تحتاج للرعاية الرخاصة  *
 .المصابين في الحوادث الطارئة ومنكوبي الكوارث المساهمة في الترخفيف عن  *
 .عمل برامج مترخصصة لرعاية الشباب في اإلجازة الصيفية لشغل أوقات فراغهم *
 .العناية بالمرافق العامة وتحسين المساجد واالهتمام بها * 
 .للجمعية  األساسيغير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحًا تفصيليًا بالنظام  *
 : ةالمالية سنال

 .م 2212تنتهى بنهايه شهر ديسمبر من العام المالى م و 2212فى االول من يناير من العام المالى  ةالمالي ةتبدا السن

 

 - :ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 9)
عداد القوائم المالية طبقا للمعايير ا ف لمحاسبية للمنشات الغير هادفة يتم عرض القوائم المالية المرفقة باللاير السعودي وتم عرض وا 

للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
 -:ونورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة , لمملكة العربية السعودية المعتمد في ا

 

 : ت التقديرا استخدام
التقديرات  استرخدامفيها يتطلب والتي الغير هادفة للربح والمتعارف عليها  للمنشآتإن إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية 

يضاحات األصول والرخصوم الُمحتمله  التي واالفتراضات إضافة إلى , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والرخصوم وا 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة حول  السنةيرادات والمصروفات الُمسجلة رخالل تلك اإل

 .األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد ترختلف عن هذه التقديرات 
 : المحاسبيالعرف 

- :يلييرادات والمصروفات طبقًا لما ويتم تسجيل اإل, لفة الفعلية عند حدوثها تقوم الجمعية بتسجيل أصولها ورخصومها طبقًا لمبدأ التك
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  جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (السعودية المبالغ بالرياالت)م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 
 -:اإليرادات (  أ)

 كافة اإليرادات األرخرىوالتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك  والصدقات والزكوات والمنح والهباتاإليرادات في التبرعات تتمثل 
- :وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقًا لما يلي 

 

وات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األرخرى المتنوعة طبقًا ألساس اإلستحقاق وذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزك -
 فياإلسترخدام  شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية بأيتتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه عندما 

يكون التبرع قاباًل للقياس بدرجة معقولة من  أنو , ة من الثقة ى التبرع بدرجة معقولتتوقع الجمعية الحصول علوأن , المستقبل 
 .الموضوعية 

رى المتنوعة طبقًا لألساس وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األرخ
 .النقدى

صورة رخدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها  يرعات فيتم إثبات ما يتم تلقيه من تب -
 .بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الرخدمات أو المنافع أو التجهيزات 

 

 -: المصـــــروفات(  ب)
يتم  األرخرىوكافة المصروفات , ودات وظائف الجمعية تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجه

داريةتصنيفها كمصاريف عمومية   -:وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي  وا 
 .يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -

 .اة  طبقًا لألساس النقدى يتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة والزك -

 .يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -

 

 :النقدية وشبه النقدية
 . الحسابات الجارية و ودائع البنوكألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الرخزينة و  
 :ذمم المدينةلا
الديون المعدومة  و تشطب, ون المشكوك في تحصيلها تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أرخذ مرخصص كافي للدي 

 .عند تكبدها
 

- : يالمخـــــزون الســـــلع
 .إثباتها بسعر تقييمها عند إستالمهالم ُتصرف حتى تاريخ القواِئم المالية يتم  والتيالمرخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية  -
المرخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقًا لطريقة الوارد أواًل ُيصرف أواًل وذلك بالنسبة للمواد  -

 .الغذائية واألدوية 
 
 
(6) 



 
 

  جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 
 :العقارات واالالت والمعدات

تراضي بطريقة القسط الثابت وذلك بغرض إهالك قيمتها الدفترية وعلى أساس العمر االف العقارات واالالت والمعداتيتم استهالك 
 :المتوقع لها بموجب النسب التالية والواردة بالالئحة األساسية لنظام الجمعيات الرخيرية 

 
 
 
 
 
 
 

 : الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 .ائنة األرخرى بالتكلفة الفعلية لها يتم قيد الذمم الد

 

 : التبرعات
تبرعات أوقاف طبقًا لطبيعة  تبرعات غير مقيدة و التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة ويتم تصنيف التبرعات 

 .وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين 
 

 :التبرعات العينية 
فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق  االستالمتم  التيالفترة المحاسبية  فية بالقيمة القابلة للتحقق يتم قيد التبرعات العيني

 .بتلك التبرعات إلى حين بيعها  االعترافلتلك السلع فإنه يجب تأجيل 
 

 : قائمة التدفقات النقدية
حكمها في  في شرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومايتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المبا

 .أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) 

 %22 سيارات
 %12 أثاث ومفــــروشات

 %12 وعدد وآالت أجهزة
 %15 النظام المحاسبى
 %15 الموقع االلكترونى



 
 

  جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م9432ديسمبر  13نة المنتهية فى عن الس

 
 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  النقد بالصندوق ولدي البنوك( 1)

 73653  -  الصندوق

 523222  -  مودعه لدي الرخزينة شيكات

 13222  6223737  البنك األهلي

 6223265  232253666  مصرف الراجحي

  9571,513,  7,35138 
 
 
 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  االرصدة المدينة االخرى( 0)

 -  223226  ضريبة القيمة المضافة

  995927  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 



 
 

  جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 
 ل القوائم المالية إيضاحات حو

 (المبالغ بالرياالت السعودية) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 
 

 العقارات واالالت والمعداتصافي ( ,)
 اإلجمالي  أجهزة وآالت وعدد  أثاث ومفروشات  سيارات  االراضى  

           التكلفة 
 343242  263262  63662 -  -    الرصيد في بداية السنة
 2453167  173565  43515  623277  1523222  االضافات رخالل السنة

 9725937  0,5800  ,33598  795488  3,45444  الرصيد في نهاية السنة
           اإلهالك المتراكم

 253676  123222  63325  -  -  السنةبداية  في الرصيد
 123743  33265  562  63222  -  السنةهالك ا

 115,14  9951,7  15210  75942  -  في نهاية السنة الرصيد
           

           القيمة الدفترية 
 9095187  915087  05193  105872  3,45444  م 9432ديسمبر  13 في الرصيد

 85119  75287  ,17  -  -  م 9438ديسمبر  13الرصـيد في
 
 
(12) 



 
 

  واحيهاجمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وض
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 صول الغير ملموسةاالصافي ( 1)
 اإلجمالي  الموقع الكتروني  ىمحاسبال النظام  

       التكلفة 
 433522  323222  43522  ل السنةاالضافات رخال

 015,44  125444  05,44  الرصيد في نهاية السنة
       المتراكم االطفاء

 43125  33222  225  اطفاء السنة
 ,0539  15244  ,99  الرصيد في نهاية السنة

       
       القيمة الدفترية 

 ,12517  1,5344  ,0597  م 9432ديسمبر  13 في الرصيد
 

 
 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  المقيدةة التبرعات النقدي( 7)

  463122   1223522  تبرعات كفالة أيتام

-    132623216  مئتبرعات موسمية افطار صا

-    1523222  تبرعات موسمية سقيا ماء للحجاج

-    423222  تبرعات موسمية الحقيبة المدرسية 

-    1163222  اء سيارات لشر  تبرعات نقدية

-    132223466  تبرعات ريالك رخير

-    523222  تبرعات سقيا ماء لالسر

-    132633665  تبرعات سقيا ماء 

  158915218   015344 
 

 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  ةعينيالتبرعات ال( 8)

 263252  663452  مواد غذائية

-   43232  مياة

  835089  9754,4 
 

                                                            (11) 



 
 

  جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (ت السعوديةالمبالغ بالرياال) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  إعانات الوزارة ( 2)

 7223222  4443222  إعانة دعم برامج األسر

  0005444  8445444 
 
 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  المساعدات النقدية ( 34)

 3423222  1743522  (دعم اسر محتاجة)المساعدات النقدية العامة

-   1273467  غذائية السلة الاعدات مس

-   423222  مســـــــــــاعدات الحقيبة المدرسية

 423222  1233522  مساعدات كفالة أيتام

-   1223222  مطلقات الامل و االر 

-   1213522  ريالك رخير 

 413552  3123422  مساعدات سقيا الماء

 -  1143222  جللحجا مساعدات سقيا الماء

 -  5773522  ـــــــــــــــــــاعدات افطار صائم مسـ

 223222  153222  زواجمساعدات 

 23522  -  مساعدات كسوة العيد

 243222  263222  مساعدات رخزانات الماء

  358415418  01253,4 
 
 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  اطشمصاريف محملة على الن( 33)

 -  2213242  ار الصائمتكاليف تسويقية الفط

-   413722  تكاليف ترويجية لسقيا الحاج

  9095809  - 
 

(12) 
 



 
 

  جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (ياالت السعوديةالمبالغ بالر ) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  المساعدات العينية ( 39)

 463144  -  السلة الغذائية

-   43232  مساعدات عينية

  05419  075300 
 

  مصروفات االنشطة( 31)
 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13

 1253222  -  مشروع محطة التحلية

-   43522  قيدةمصروفات انشطة غير م

  05,44  34,5444 
 
 

 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13  المصروفات العمومية واإلدارية( 30)

 773222  3133222  مرتبات وأجور وما في حكمها
 123222  123222  مصاريف إيجارات

 626  273662  أدوات كتابية ومطبوعات وقرطاسية
 23422  33226  نتوانتر  مصاريف بريد وبرق وهاتف

 -  113362  دعاية واعالن 
صالح وترميم  122  33322  صيانة وا 

-   353222  مصاريف رخطة استراتيجة 
 43222  143123  مصاريف ضيافة ونظافة

 622  23662  أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل
 -  613222  مكافات وحوافز سنوية 

-   13122  رسوم واشتراكات 
-   125  غليفتعبئة وت

 -  13146  صيانة سيارات ومحروقات 
 23522  337  برامج
 23222  -  تعقيب

 -  522  مصروفات تدريب وتاهيل
 252  214  مصروفات نثرية

  0885,,,  3345707 
 (13) 



 
 

  جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها
 (084)االجتماعية برقم  ةالعمل والتنميمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م9432ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 

 صافي األصول المقيدة ( ,3)
 م 9438ديسمبر  13  م 9432ديسمبر  13 

 223722  123722  تبرعات كفالة أيتام

 2453256  4223456  دعم برامج االسر ةعانة الوزار ا

 -  63721  اةتبرعات زك

 -  2723664  مئتبرعات موسمية افطار صا

 -  443212  تبرعات نقدية لشراء سيارات 

 -  2223266  تبرعات ريالك رخير

 -  243222  تبرعات سقيا ماء لالسر

 -  261,365  تبرعات سقيا ماء 

  957,4548,  91857,1 
 

 عام( 31)
 5/5/2222بتاريخ  ةالجمعية من قبل ادار  ةتم اعتماد القوائم المالي -
 .تم اعادة تبويب بعض ارقام السنة المالية المقارنة لتتناسب مع عرض القوائم المالية الحالية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(14) 
 


