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 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
 (السعوديةالمبالغ بالرياالت )م  4132ديسمبر  13كما في 

 
 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول

       المتداولةاألصول 

  17,117356   270,076,4  (4)  البنوكالنقد لدى 

  11,7,45   ,140720  (5)  المخزون

  157000  6,7500    "ةاالسر المنتج" ةقروض حسن

  471427313  4747271,4    المتداولةمجموع األصول 

       األصول غير المتداولة

 627622,  057313,  (6)  عقارات واالآلت والمعداتصافي 

 2710,7131  270267060  (,)  بالتكلفة -اإلستثمارية صافي األصول 

 3,,47,737  4771372,1    مجموع األصول غير المتداولة

  4,,7,,,27  ,711,722,    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول
       صـــــــــافي األصــــــــــــــول 

  17,4276,1  174047145    صافي األصول غير المقيدة

  2721,7414   27,217033  (14)  صــافــي األصــول المـقيـدة

  5574,1,   ,57,6,,    صافى اصول االوقاف

  4,,7,,,27  ,711,722,    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي صافي األصول
 

 تقرأ معهاو  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 15)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 
 قائمة األنشطة 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 
 
 

 
 غير مقيدة  إيضاح

 
  اوقاف  ةمقيد

 اجمالى
 ديسمبر 13

 م  4132
 

 اجمالى
 ديسمبر 13

 م  4137
            اإليرادات والمكاسب

 22,7,14  21373,1 -  -   21373,1   التبرعات النقدية العامة
 07000, -  -  -  -    صدقه الملك عبد العزيز
 2507205  25,71,6 -   25,71,6  -  (,) التبرعات النقدية المقيدة

 117466  ,,2073  ,,2073  -  -   اوقاف ةالنقدي تالتبرعا
 ,361720  27000 -   -  27000   ةالتبرعات العيني 

 2157411  2127001 -   2127001  -  (1) تبــــــــــــــرعات الزكاة
 201,000  170,47050 -   170,47050 -   (10) إعانات وزارة 

-   ,160766 -  -   ,160766   ايرادات ايجارات
صافي األصول المحررة من 

 القيود
           
-  -  -   (171357324)  171357324  إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة التصنيف  3724,7321  471417273  417122  2127743  371,4,,37  إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 
            المصروفات والخسائر
 170607,11  171017124 -  -   171017124  (11) المســـــــــــاعدات النقدية
 7,00,,1  347200 -  -   347200  (12) مســـــــــاعدات الزكـــــاة

 17005,  627613 -  -   627613   ةمساعدات طارئ
 6,,1,7 -  -  -  -    مصــــــــروفات األنشطة

 1327022  1,,47, -  -   1,,47,    ةمساعدات عيني
 4,37,61  4,37362 -  -   4,37362  (13) المصروفات العمومية واإلدارية

       واالآلت والمعداتعقارات  إهالك
(6) 

  15,7221    -  -  15,7221    122741,  
  1,,27,    1,,27,  -  -    1,,27,   (,) األصول اإلستثمارية إهالك

 1,,7,,473  4711,7422 -  -   4711,7422   إجمالي المصروفات والخسائر
 (7237277)  327321  417122  2127743  (,2327,4)   التغير في صافي األصول

 - -  -   ,227,1  (,227,1)   االصول بنود صافي التحويل بين
 57,3,7131  471157662  5574,1,  2721,7414  17,4276,1   العامصافي األصول بداية 
 4,,7,,,27  ,711,722,  27,72,7  4774,7111  ,372127,2   العامصافي األصول نهاية 

 
 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية و تقرأ معها( 15)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 قائمة التدفقات النقدية
 (بالرياالت السعودية المبالغ)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن         

 
 

 م  4137ديسمبر  13  م 4132ديسمبر  13  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (,,4174,)  1471,3  التغـــير في صافي األصول

  ,122741    15,7221   عقارات واالآلت والمعداتإهـــــــــــــــالك 

  1,,27,    1,,27,   اإلستثماريةاألصول إهـــــــــــــــالك 

 (1,7311,)  4,274,3  التغيــــــــــر في صافي األصول بعد التســويات

     المتداولة األصول واإللتزاماتالتغيرات في 

 (,101745)   ,5,753   المخزون 

 (157000)  (527500)  القرض الحسن

 (2,,47,,)  7142,,4   التشغيليةاألنشطة ( المستخدم فى)الناتج من صافي النقد 

 (2,,47,,)   7142,,4    العامالتغير في النقدية خالل 

  274637114    17,117356   العامالنقدية وما في حكمها في بداية 

  ,,3723371    471717,22   العامالنقدية وما في حكمها في نهاية 
 

 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (15)إلي رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن          
 
 -:والنشاط التكوين  (3)

 . ه24/2/1425تاريخ ب( 2,4)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  , بخيبر الجنوبالخيرية البر جمعية 
 . المملكة العربية السعودية   – عسير – خيبر الجنوبومركزها الرئيسي  
 

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 . االفراد المحتاجينالى االسر و  ةو العيني ةتقديم المساعدات النقدي *
 . منكوبى الكوارث ةفى مساعد ةاالهليو  ةاالشتراك مع الهيئات الحكومي *
 . ةالتى يقرها مجلس االدار  ةالخيريو  ةاالغراض االجتماعي *
 .للجمعية  األساسيغير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحًا تفصيليًا بالنظام  *

 : ةالمالي ةالسن
 . نفس العامشهر ديسمبر من  ةفي االول من يناير من العام وتنتهي بنهاي ةالمالي ةالسن أتبد

 

- : ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 4)
عــداد القــوائم الماليــة طبقــا للمعــايير  المحاســبية للمنشــات الغيــر هادفــة يــتم عــرض القــوائم الماليــة المرفقــة بــالم الســعودد وتــم عــرض وال

للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
لجـات المحاسـبية التــي كمـا أنـه فـي تطبيــق المعـايير الدوليـة بـدال مـن المعـايير السـعودية للمعا, المعتمـد فـي المملكـة العربيـة السـعودية 

ليست في معيار المنشات الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية لـه تـيثير فـي عـرض القـوائم الماليـة للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي 
- :7 وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة ,31/12/201

 

 : التقديرات  استخدام
إستخدام التقديرات فيها يتطلب والتي الغير هادفة للربح والمتعارف عليها  للمنشآتًا للمعايير المحاسبية إن إعداد القوائم المالية وفق

يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله  التيواإلفتراضات  إضافة , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وال
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة  العام ذلكإلى اإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل 

 .حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات 
 

 :النقدية وشبه النقدية
 . دية في الخزينة والحسابات الجارية وودائع البنوكألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النق 

 :الذمم المدينة
وتشطب الديون المعدومة , تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها  

 .عند تكبدها
 

 
 (6) 



  

 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن          

 :العرف المحاسبي 
والمصروفات طبقًا لما ويتم تسجيل اإليرادات , تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقًا لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 

- :يلي
- :اإليرادات (  أ)

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

يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقًا ألساس اإلستحقاق وذلك  (1)
تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بيى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية اإلستخدام عندما 

يكون التبرع قاباًل للقياس بدرجة معقولة أن و , ى التبرع بدرجة معقولة من الثقة عية الحصول علتتوقع الجموأن , فى المستقبل 
 .من الموضوعية 

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

رعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها يتم إثبات ما يتم تلقيه من تب (2)
 .بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات 

- :المصـــــروفات (  ب)
وكافة المصروفات األخرد يتم , عن مجهودات وظائف الجمعية تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة 

- :تصنيفها كمصاريف عمومية وأدارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي 
 .يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -
 .والزكاة  طبقًا لألساس النقدى  يتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة -
 .يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -

- :المخـــــزون السلعي 
المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم ُتصرف حتى تاريخ القواِئم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند  -

 .إستالمها
المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقًا لطريقة الوارد أواًل ُيصرف أواًل وذلك بالنسبة  -

 .للمواد الغذائية واألدوية 
 :التبرعات 

أوقاف طبقًا لطبيعة  يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات
 .وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين 

 

 :التبرعات العينية 
 يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم اإلستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة

 .ك التبرعات إلى حين بيعها للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تيجيل اإلعتراف بتل
 

 (,) 



  

 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 

 : عقارات واالآلت والمعدات
ويمكن تقدير تكلفتها  للجمعيةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  عقارات واالآلت والمعداتالبيتم االعتراف 

بدرجة عالية من الدقة 7 ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها مجمع االستهالك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحالل تلك 
األصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل7 وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي 

- :ر وفقًا للمعدالت التالية المقد
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

 :قائمة التدفقات النقدية 
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في 

 .أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية
 
 :لدولية للتقارير المالية توضيح التحول إلى المعايير ا( 1)

, م ,201ديســــمبر  31عنــــد إعــــداد القــــوائم الماليــــة للســــنة المنتهيــــة فــــى ( 2)تــــم تطبيــــق السياســــات المحاســــبية المبنيــــة فــــى إيضــــا  
ركــز وكــذلك فــى إعــداد قائمــة الم, م  ,201ديســمبر  31والمعلومــات المقارنــة المعروضــة فــى هــذه القــوائم الماليــة للســنة المنتهيــة فــى 

 .للمعيار الدولى للتقارير المالى للمنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم   وفقاً  ,201يناير 1مالى األفتتاحى فى ال
قامـت الجمعيـة , متوسـطة الحجـمو   للمعيـار الـدولى للتقـارير المـالى للمنشـآت الصـغيرة عند إعداد قائمة المركـز المـالى األفتتاحيـة وفقـاً 

فيمـا يلـى الجـداول وااليضـاحات التـى تبـين األثـر علـى , اتضـح وجـود رثـر جـوهرى للتحـول الدوليـة و ر التحـول الـى المعـايير بدارسة أثـ
نتيجــة التحــول مــن تطبيــق المبــادة المحاســيبة المتعــارف عليهــا الصــادرة مــن  للجمعيــةالمركــز المــالى واآلداء المــالى والتــدفقات النقديــة 

 .عيار الدولى للتقارير المالى للمنشات الصغيرة و متوسطةلى تطبيق المإة السعودية للمحاسبين القانونين الهيئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(,) 

 %25 كمبيوتر ةجهز أ %5 مبانى
 %10 ةسالممعدات امن و  %10 هنجر

 %10 صناديق مالبس %10 ثاث ومفروشاتر
 %15 غرفه تبريد %15 ومكيفاتة كهربائي زةجهأ

   %20 سيارات



  

 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
 (472)مسجلة بوزارة العمل و التنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن          

 
 تسوية قائمة المركز المالى

 

 وفقاً  سابقاً  ةالمعروض  م 4137 ريناي 3 كما فى
 ةللمعايير السعودي

ثير اعتماد التحول أت 
وفقا للمعايير الدولية   ةللمعايير الدولي

 للتقارير المالية

       األصـــــــــــــــــــــول
       األصول المتداولة

 274637114  -  274637114  البنوكالنقد لدى 
 ,,1672  -  ,,1672  المخزون

 17413,,47  -  17413,,47  مجموع األصول المتداولة
       المتداولةاألصول غير 

 1,57120  (,174117,1)  ,274,6713  عقارات واالآلت والمعدات
 ,271117,1  ,271117,1  -  ةبالتكلف  –صافي األصول االستثمارية 

 1737,7,12  7117111  4727,7,12  األصول غير المتداولةمجموع 
       أصول األوقاف
 -  )007000,(  007000,  اصول االوقاف 

 -  )7117111(  7117111  مجموع أصول األوقاف

 ,7717731,  -  ,7717731,  إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       صافى االصول
 275407,03  -  275407,03  صافي األصول غير المقيدة
 273607423  -  273607423  صــافــي األصــول المـقيـدة

 367013,  -  367013,  صافي أصول أوقاف

 ,7717731,  -  ,7717731,  اجمالى صافى االصول
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 



  

 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
 (472)التنمية االجتماعية برقم مسجلة بوزارة العمل و 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن          

 
 تسوية قائمة المركز المالى( تابع)

 

 وفقاً  سابقاً  ةالمعروض  م 4137يناير  13 كما فى
 ةللمعايير السعودي

 تاثير اعتماد التحول 
وفقا للمعايير الدولية   ةللمعايير الدولي

 للتقارير المالية

       األصـــــــــــــــــــــول
       األصول المتداولة

  17,117356  -   17,117356  البنوكالنقد لدى 
  11,7,45  -   11,7,45  المخزون

  157000  -   157000  "االسر المنتجة"قروض حسنة 
  471427313  -   471427313  المتداولةمجموع األصول 
       المتداولةاألصول غير 

 627622,  (1740,7131)  272,17561  عقارات واالآلت والمعدات
 2710,7131  2710,7131  -  ةبالتكلف  –صافي األصول االستثمارية 

 3,,47,737  7117111  3,,474737  مجموع األصول غير المتداولة
       األوقافأصول 

 -  )007000,(  007000,  اصول االوقاف 
 -  )7117111(  7117111  مجموع أصول األوقاف

 4,,7,,,27  -  4,,7,,,27  األصول إجمالى

       صافى االصول
  17,4276,1  -   17,4276,1  صافي األصول غير المقيدة
  2721,7414  -   2721,7414  صــافــي األصــول المـقيـدة

  5574,1,  -   5574,1,  صافي أصول أوقاف

  4,,7,,,27  -   4,,7,,,27  اجمالى صافى االصول
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 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
 (472)مسجلة بوزارة العمل و التنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن          

 
 م 4137ديسمبر  13سنة المنتهية فى لل ةاالنشط قائمة تسوية

 

 م 4137ديسمبر  13للسنة المنتهية فى   

  
 وفقاً  سابقاً  ةالمعروض

 ةللمعايير السعودي
تاثير اعتماد  

التحول للمعايير 
 ةالدولي

وفقا للمعايير الدولية  
 للتقارير المالية

       اإليرادات والمكاسب
 22,7,14  -  22,7,14  التبرعات النقدية العامة
 07000,  -  07000,  صدقه الملك عبد العزيز
 2507205  -  2507205  التبرعات النقدية المقيدة
 117466  التبرعا النقديه اوقاف

 
 -  117466 

 ,361720  -  ,361720  التبرعات العينية 
 2157411  -  2157411  تبــــــــــــــرعات الزكاة
 201,000  -  201,000  إعانات وزارة 

 3724,7321  االيرادات والمكاسب إجمالي
 

 -  3724,7321 
       المصروفات والخسائر 

 170607,11  -  170607,11  المســـــــــــاعدات النقدية
 7,00,,1  -  7,00,,1  الزكـــــاةمســـــــــاعدات 

 17005,  -  17005,  ةمساعدات طارئ
 6,,1,7  -  6,,1,7  مصــــــــروفات األنشطة

 1327022  -  1327022  مساعدات عينية 
 4,37,61  -  4,37,61  المصروفات العمومية واإلدارية

  ,122741    )1,,27,(   ,,20573  عقارات واالآلت والمعداتإهـــــــــــــــالك 
  1,,27,    1,,27,   -  إهـــــــــــــــالك األصول اإلستثمارية

 1,,7,,473  -  1,,7,,473  المصروفات والخسائرإجمالي 
 (7237277)  -  (7237277)  التغير فى صافى االصول

 57,3,7131  -  57,3,7131  العام ةصافى االصول بداي
 4,,7,,,27  -  4,,7,,,27  العامصافي األصول نهاية 
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 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
 (472)مسجلة بوزارة العمل و التنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن          

 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  النقد لدى البنوك                                    ( 2) 

 17,107,53   2706171,1   06,1/ مصرف الراجحى   

 1   1   116,/مصرف الراجحى  

 1   1   124,/مصرف الراجحى  

 -   100   ,016/مصرف الراجحى  

 501   601   132,/مصرف الراجحى  
   471717,22   3723371,, 
 
 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  المخزون                                    ( ,)

 11,7,45   ,140720   ةمواد غذائي

   3217412   3,7772, 
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 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 

 
 

  عقارات واالآلت والمعداتالصافي ( ,)
 

 مكيفاتو  ةكهربائية اجهز   ثاث و مفروشاتآ  هنجر  مبانى  اراضى  

           التكلفة 

 367463  6,7655  6,,2127  4657210  3507000  الرصيد بداية العام 

 1,72,1  ,,,77,  ,434772  74,1,,2  1,17111  الرصيد في نهاية العام

           اإلهالك المتراكم

 367462  627454  1117506  617,13 -   الرصيد بداية العام

-   57200  2172,1  37134, -   هالك العامإ

 1,72,4  2,,77,  ,434772  3217747 -   العام يةالرصيد فى نها

           

           القيمة الدفترية 

 3  3  3  1,,1437  1,17111  م  4132 ديسمبر 13الرصيد فى 

 3  7413,  437421  72,7,,1  1,17111  م  4137 ديسمبر 13الرصيد فى 
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 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
 (472)االجتماعية برقم التنمية مسجلة بوزارة العمل و 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 

 
 

 (تتمه) عقارات واالآلت والمعداتالصافي ( ,)
 

 االجمالى  غرفه تبريد  صناديق مالبس  ةسالممن و آ معدات  كمبيوتر زةجهأ  سيارات  

              التكلفة

 76,1,,174  227000  67000  0,,247  6372,5  2307432  يد بداية العامالرص

 372727,23  447111  7111,  427771  ,1742,  4117214  الرصيد في نهاية العام

             الك المتراكماإله

 6167051  476,5  17,00  67113  517426  1117,50  الرصيد بداية العام

 15,7221  37300  600  ,,274  ,117,5  3,75,1  العامهالك إ

 7717422  ,77,7  47111  27,71  17422,  4117213  الرصيد فى نهايه العام

             

             مة الدفترية القي

 71,71,1  ,32714  17711  3,7311  3  3  م  4132 ديسمبر 13يد فى الرص

 2,47,44  ,37714  27111  327,77  ,,3372  127,24  م  4137 ديسمبر 13الرصيد فى 
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 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب
 (472)مسجلة بوزارة العمل و التنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 

 
 بالتكلفة  – اإلستثماريةصافي األصول ( 7)

 االجمالى  مبانى  موقوفة ضىارا  `

       التكلفة 

 2735,75,5  1765,75,5  007000,  الرصيد بداية العام

 ,471,77,7  ,77,7,,37  7117111  الرصيد في نهاية العام

       اإلهالك المتراكم

 24,7636  24,7636  -  الرصيد بداية العام

 1,,27,  1,,27,  -  هالك العامإ

 ,1137,3  ,1137,3  -  العام ةالرصيد فى نهاي

       

       القيمة الدفترية 

 4714,71,1  3714,71,1  7117111  م  4132 ديسمبر 13الرصيد فى 

 ,473127,1  ,372127,1  7117111  م  4137 ديسمبر 13الرصيد فى 
 . الجمعية بتكاليف وجهد ال مبرر لهما العادلة ألنه سيحملارية بالقيمة تعذر قياس أصول االستثمارات العق *
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 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (بالرياالت السعوديةالمبالغ )م  4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 

 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13   ةالمقيد ةالتبرعات النقدي( 2)

 -  267134  السالت الغذائية 
 2007,30  1117,40  كفالة األيتام
 327636  257150  كفارة اليمين 

 17050  -  اسر ةكفال
 107061  -  تحسين المساكن
 -  17502  كسوة الشتاء 
 37,30  17,00  كفارة الصيام 
 17,10  37660  إفطار صائم 

  4,77,2,  4,1741, 
 
 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13   اةتبرعات الزك( ,)

 2647,01  2127001  زكاه المال
 307,10  -  زكاه الفطر 

  434711,  4,,7233 

 
 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  ةاعانات الوزار ( 31)

 2017000  170,47050  ةاعانه سنوي
  3717271,1  4137111 
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 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)االجتماعية برقم التنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (بالرياالت السعوديةالمبالغ ) م 4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (1,) 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  النقدية المساعدات( 33) 

  217460    57250   كفارة اليمين
  1167,00    1557500   كفالة أيتام

  107000    7200,   مساعدات زواج
  26175,6    607156   سالت غذائية

  3017553   ,641716  ترميم وتحسين مساكن
  30,7100    1,37550   مساعدات دعم اسر

  247105    207430   كسوة الشتاء
  57415    47060   إفطار صائم

 -   267460   ةالسالت الرمضاني
 -   17550   اسر السجناء
 27110  -  كسوه العيد

 -  57000  ايجارات اتمساعد
  373137342  371,1773, 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  ةالزكامساعدات ( 34)

 7,00,,1 -   زكاه المال

-   347200  زكاه الفطر

  127411  3277211 



  

 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية   
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,) 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  المصروفات العمومية واإلدارية( 31)

  ,341741   2117050  مرتبات واجور وما في حكمها
  27310   67502  مصاريف السيارات

  27420   -  ضيافة وتكريم
  47250   47110  وتحميلأجور نقل 
تصاالت بريد وهاتف  72,5,  17335  وال

 67466  47015  ومطبوعاتأدوات كتابية 
  ,21   ,3716,  صيانة ونظافة المبنى

  374,3   7116,  كهرباء ومياه
  67150   -  ةامن وسالم

  147200   376,6  ةرسوم اصدار بطاقات البرك
  1,7,51   347506  إجتماعية تيمينات

  130   -  ةمصاريف اعالمي
  57000   -  المجلس التنسقي

 117651  151  ةوصيان ةنظاف
  2,73,2   ,11721  حكومية رسوم

  217,11   -  انتدابات
 -   27613    اثاث

 -  5,,57  مصروف مكافية نهاية الخدمة
 -  650  مصاريف التكريم

  22171,4   22172,3  



  

 بخيبر الجنوبجمعية البر الخيرية 
 (472)برقم  االجتماعيةالتنمية العمل و مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م  4132ديسمبر  13في السنة المنتهية عن 

 

 م  4137ديسمبر  13  م  4132ديسمبر  13  صافي األصول المقيدة ( 32)

 517114  17,14,  كفارة اليمين 

 4137016  45,7336  كفالة أيتام 

 ,2227,2  7,05,,1  سلة غذائية 

 47110,  17110,  سداد إيجارات 

 ,16740  ,1,720  كفارة الصيام

 307,10  -  زكاة الفطر 

 7116,,170  ,17301731  إعانة الوزارة 

 3117554  6037563  زكاة المال 

  4774,7111  474,772,2 
 

  عام( ,3)
 ..... .تم إعتماد القوائم المالية للجمعية من قبل اإلدارة بتاريخ  -
 .تبويب بعض أرقام القوائم المالية المقارنة لتتناسب مع العرض الحالى للقوائم المالية تم إعادة  -
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