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ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٢٠١٩٢٠١٨ايضاحاألصـ

ــــول املتـــداولــة ــ ــ ــ األصـ

١٬٩٠٧٬٢٢٧٢٬٠٧٠٬٦٨٤(٣)النقد لدى البنوك

زون  ٧٣٬٥٩٥١٤٠٬٢٠٨(٤)ا

٦٩٬٩٠٠٦٧٬٥٠٠قروض حسنه (االسر املنتجه)

٢٬٠٥٠٬٧٢٢٢٬٢٧٨٬٣٩٢إجما األصول املتداولة 

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

ــــا أصــــول ثابتـــة ـــــ ٦٢٥٬٠٨٢٧٠٥٬٣٩٣(٥)صــــ

ه ثمار ١٬٩٤٣٬١٨١٢٬٠٢٦٬٠٦٠(٦)صا االصول االس

٢٬٥٦٨٬٢٦٣٢٬٧٣١٬٤٥٣إجما األصول غ املتداولة

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ٤٬٦١٨٬٩٨٥٥٬٠٠٩٬٨٤٥إجمـــ

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

١٬٢٨٢٬٢٩٩١٬٤٠٤٬٩٤٥صا األصول غ املقيدة

٢٬٤٤١٬١٦٨٢٬٧٢٩٬٠٣٣(٧)صــافــي األصــول املـقيـدة

٨٩٥٬٥١٨٨٧٥٬٨٦٧صــافــي أصــول األوقــاف

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ــات وصـ ــ ـــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ٤٬٦١٨٬٩٨٥٥٬٠٠٩٬٨٤٥إجمـ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٣ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

نوب ية بخي ا جمعية ال ا

ـــون اإلجتماعية برقم ( ٢٧٤) ـــجلة بوزارة الشئــ مســ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م 

ال السعودى املبالغ بالر

ص-١-



ـــدةايضاح ـــدةغيـــر مقيـ ــ ـــ ــ ـــــافمــقيــ ــ ـــ ــ ٢٠١٩٢٠١٨أوقــ

عات اإليرادات والت

عات النقدية العامة ١١٨٬٨٢٤٢٩٣٬٣٧١                                  -                                  -١١٨٬٨٢٤الت

عات النقدية املقيدة ١٢٢٬٤٤٨٢٥٧٬٩٨٦                                  -١٢٢٬٤٤٨                                 -(٨)الت

عات النقدية أوقاف ١٩٬٦٥١١٩٬٦٥١٢٠٬٣٨٨                                  -                                 -الت

ات اعضاء ا                                   -١٨٬٠٠٠                                  -                                  -١٨٬٠٠٠اش

يـة ـــــرعات العي ٢٬٠٠٠                                  -                                  -                                  -                                 -التبـــــ

اة ـــــرعات الز ـــــــ ١٤٤٬٧٨٧٢١٢٬٠٠٩                                  -١٤٤٬٧٨٧                                 -(٩)تبــ

٥٠١٬١٣٧١٬٠٧٤٬٠٥٠                                  -                                  -٥٠١٬١٣٧(١٠)اعانة الوزارة

٢٤٠٬٠٠٠١٦٠٬٦٦٧                                  -                                  -٢٤٠٬٠٠٠ايراد ايجارات

ررة من القيود  صا األصول ا

ـــــــــــدام ـــــد اإلستخــــ ـــــــ يـــف لتحقــــق قيــــــ ـــــــادة التص                                   -                                  -                                  -(٥٩١٬٣٢٥)٥٩١٬٣٢٥إعـــــ

ـــــــف ــ يــ ــادة التص ــ ــ ـــ ــ عـ عات و ١٩٬٦٥١١٬١٦٤٬٨٤٧٢٬٠٢٠٬٤٧١(٣٢٤٬٠٩٠)١٬٤٦٩٬٢٨٦إجما اإليرادات والت

املصروفات واملساعدات

ــاعدات النقدية ــــ ٩٥٣٬١٩٨١٬١٠١٬١٢٤                                  -                                  -٩٥٣٬١٩٨(١١)املســـــ

ــاة ـــاعدات الزكــ ٣٦٬٢٢٥٣٤٬٢٠٠                                  -                                  -٣٦٬٢٢٥(١٢)مســــــ

٤٢٬٦٢٢٦٢٬٦١٣                                  -                                  -٤٢٬٦٢٢مساعدات طارئه

يه ٠٨٤٬٨٨١                                  -                                  -مساعدات عي

ة ٣٦٠٬٤٧٢٤٨٣٬٣٦٢                                  -                                  -٣٦٠٬٤٧٢(١٣)املصروفات العمومية واإلدار

ه ثمار الك اصول اس ٨٢٬٨٧٩٨٢٬٨٧٩                                  -٨٢٬٨٧٩(٦)ا

ــــالك األصـول الثابتة ــــــــ ــ ٨٠٬٣١١١٥٧٬٢٢٩                                  -                                  -٨٠٬٣١١(٥)إ

١٬٥٥٥٬٧٠٧٢٬٠٠٦٬٢٨٨                                  -                                  -١٬٥٥٥٬٧٠٧إجما املصـــروفات واملساعدات

ـــــــرة ــة املستمــــــ شطــ ١٤٬١٨٣(٣٩٠٬٨٦٠)١٩٬٦٥١(٣٢٤٬٠٩٠)(٨٦٬٤٢١)التغ  صا االصول من اال

ــر  صا االصول  ١٤٬١٨٣(٣٩٠٬٨٦٠)١٩٬٦٥١(٣٢٤٬٠٩٠)(٨٦٬٤٢١)التغيــــــ

ن بنود صا األصول  ل ب                                   -                                  -                                  -٣٦٬٢٢٥(٣٦٬٢٢٥)التحو

١٬٤٠٤٬٩٤٥٢٬٧٢٩٬٠٣٣٨٧٥٬٨٦٧٥٬٠٠٩٬٨٤٥٤٬٩٩٥٬٦٦٢صا األصول  بداية السنة

اية السنة ١٬٢٨٢٬٢٩٩٢٬٤٤١٬١٦٨٨٩٥٬٥١٨٤٬٦١٨٬٩٨٥٥٬٠٠٩٬٨٤٥صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٣ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

نوب ية بخي ا جمعية ال ا

ــــون اإلجتماعية برقم ( ٢٧٤) ــــجلة بوزارة الشئـ مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

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

ص-٢-



شغيلية  شطة ال ٢٠١٩٢٠١٨التدفقات النقدية من األ

 ١٤٬١٨٣(٣٩٠٬٨٦٠)التغـــ  صا االصول 

ـــالك األصـول الثابـتة ــــ  ١٥٧٬٢٢٩ ٨٠٬٣١١إ

ه ثمار الك اصول اس  ٨٢٬٨٧٩ ٨٢٬٨٧٩ا

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ  ٢٥٤٬٢٩١(٢٢٧٬٦٧٠)التغيــ

ات املتداولة ات  املوجودات واملطلو التغ

زون  ٥٧٬٥٣٧ ٦٦٬٦١٣ا

(٥٢٬٥٠٠)(٢٬٤٠٠)قرض حسن 

شغيلية شطة ال  ٢٥٩٬٣٢٨(١٦٣٬٤٥٧)صا التدفقات النقدية من األ

 ٢٥٩٬٣٢٨(١٦٣٬٤٥٧)صا التغ  رصيد النقدية

 ١٬٨١١٬٣٥٦ ٢٬٠٧٠٬٦٨٤رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة  ٢٬٠٧٠٬٦٨٤ ١٬٩٠٧٬٢٢٧رصيدة النقدية  

نوب ية بخي ا جمعية ال ا

ـــون اإلجتماعية برقم ( ٢٧٤) ـــجلة بوزارة الشئــ مســ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم ( ١٣ ) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

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

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ص-٣-
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  (  معلومات عن الجمعية :1)

    جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب:   الرئيس ياملركز (  1/1)

   هـ . 1425/  5/  24( بتاريخ    274برقم )   اإلجتماعيةمسجلة بوزارة الشؤون رقم التسجيل  : (  2/1)

 -الجمعية :أهداف ( 3/1) 

  تقديم املساعدات النقدية والعينية إلى األسر واألفراد املحتاجين . -

  الكوارث . منكوبياإلشتراك مع الهيئات الحكومية واألهلية فى مساعدة  -

 يقرها مجلس اإلدارة .  التياألغراض اإلجتماعية والخيرية   -

 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

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

          

      ( إستخدام التقديرات : 2/1)

 للمعايير املحاسبية 
ً
قد  التي واالفتراضاتالغير هادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات  للمنشآتإن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمله 
ُ
سجلة  فيتؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

ُ
تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفات امل

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

 قد تختلف عن هذه التقديرات .

 :  املحاسبي( العرف 2/2) 

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

ً
 -الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

   

        )أ(  اإليــــــرادات :

 ألسا1)
ً
س اإلستحقاق وذلك عند توافر ( 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 بأي/أ(  ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه 1/1)

     املستقبل .

     . /أ(  ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة1/2)

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

 لألساس 
ً
 . النقديوفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس  صورة خدمات أو في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات 2)

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

     )ب(  املصـــــروفات :

 ملبدأ اإلستحقاق . ( يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها1)               
ً
     طبقا

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

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

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

 

     -: السلعياملخـــــزون 

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

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

ً
 لطريقة الوارد أوال

ً
الغذائية  يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقا

  واألدوية .

 

 -األصول الثابتة :

عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من الثابتة  ف باملوجوداتيتم االعترا

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

 : اآلتية اإلنتاجي املقدر وفقا للمعدالت

 اإلهالكمعدل    اإلهالكمعدل   

 %10 معدات أمن وسالمة %10 هنجر

 %10 صناديق مالبس %10 ومفروشات أثاث

 15 غرفه تبريد %15 كهربائية أجهزة

 %25 كمبيوتر أجهزة %20 سيارات

 %5 مباني
  

   

    :مكافأة نهاية الخدمة 

 ة .خدم نهايةلم يتم عمل مخصص 

 

     والذمم الدائنة األخرى:الحسابات الدائنة 

    يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .

        

     -العينية : التبرعات

فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك  االستالمتم  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.

 

 

 

 

 

 

 



 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب

  (274مســـــجلة بوزارة الشئـــــون اإلجتماعية برقم ) 

      اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 
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 النقدية لدى البنوك  .3

 م2018  م9201 

  2,069,981    1,907,227  0671مصرف الراجحي ح /

ــ 7116مصرف الراجحي ح/   1   ــ

ــ 7124مصرف الراجحي ح/   1   ــ

ــ 0168مصرف الراجحي ح/   100   ــ

ــ 7132مصرف الراجحي ح/   601   ــ

  1,907,227    2,070,684  

 املستودع   .4

 م2018  م9201 

 140,208  73,595 املستودع

 73,595  140,208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

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

 ٣٥٠٬٠٠٠ ٣٥٠٬٠٠٠   -                                                   -                                                   -                                                 ٣٥٠٬٠٠٠ ٣٥٠٬٠٠٠أرا

ي  ٣٢١٬٥٦٣ ٢٤٧٬٦٢٩ ٢١٧٬٦٦١ ٧٣٬٩٣٤ ١٤٣٬٧٢٧ ٤٦٥٬٢٩٠ ٤٦٥٬٢٩٠مبا

 ١ ١ ٢١٢٬٧٨٥   -                                                 ٢١٢٬٧٨٥ ٢١٢٬٧٨٦ ٢١٢٬٧٨٦نجر

 ١ ١ ٦٧٬٦٥٤   -                                                 ٦٧٬٦٥٤ ٦٧٬٦٥٥ ٦٧٬٦٥٥أثاث ومفروشات

ائية ومكيفات ر زة ك  ١ ١ ٣٦٬٤٦٢   -                                                 ٣٦٬٤٦٢ ٣٦٬٤٦٣ ٣٦٬٤٦٣أج

 ١ ١ ٢٣٠٬٤٣١   -                                                 ٢٣٠٬٤٣١ ٢٣٠٬٤٣٢ ٢٣٠٬٤٣٢سيارات

زة كمبيوتر  ١ ١ ٦٣٬٢٨٤   -                                                 ٦٣٬٢٨٤ ٦٣٬٢٨٥ ٦٣٬٢٨٥أج

 ١٦٬١٠٠ ١٣٬٦٢٣ ١١٬١٤٧ ٢٬٤٧٧ ٨٬٦٧٠ ٢٤٬٧٧٠ ٢٤٬٧٧٠معدات امن وسالمة

س  ٣٬٧٠٠ ٣٬١٠٠ ٢٬٩٠٠ ٦٠٠ ٢٬٣٠٠ ٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠صناديق مال

يد  ١٤٬٠٢٥ ١٠٬٧٢٥ ١١٬٢٧٥ ٣٬٣٠٠ ٧٬٩٧٥ ٢٢٬٠٠٠ ٢٢٬٠٠٠غرفه ت

 ٧٠٥٬٣٩٣ ٦٢٥٬٠٨٢ ٨٥٣٬٥٩٩ ٨٠٬٣١١ ٧٧٣٬٢٨٨ ١٬٤٧٨٬٦٨١ ١٬٤٧٨٬٦٨١اإلجما

الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

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

 ٧٠٠٬٠٠٠ ٧٠٠٬٠٠٠   -                                                   -                                                   -                                                 ٧٠٠٬٠٠٠ ٧٠٠٬٠٠٠أرا

ي  ١٬٣٢٦٬٠٦٠ ١٬٢٤٣٬١٨١ ٤١٤٬٣٩٤ ٨٢٬٨٧٩ ٣٣١٬٥١٥ ١٬٦٥٧٬٥٧٥ ١٬٦٥٧٬٥٧٥مبا

 ٢٬٠٢٦٬٠٦٠ ١٬٩٤٣٬١٨١ ٤١٤٬٣٩٤ ٨٢٬٨٧٩ ٣٣١٬٥١٥ ٢٬٣٥٧٬٥٧٥ ٢٬٣٥٧٬٥٧٥اإلجما

ه : - ثمار إيضاح : (٦) صا األصول االس

نوب ية بخي ا جمعية ال ا

ـــون اإلجتماعية برقم ( ٢٧٤) ـــجلة بوزارة الشئــ مســ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما  ٣١ /١٢/ ٢٠١٩م 

إيضاح : (٥) صا األصول الثابتة : -

ص-٧-



 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب

  (274مســـــجلة بوزارة الشئـــــون اإلجتماعية برقم ) 

      اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 
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 صافى األصول املقيدة .7

 م2018  م9201 

 79,894   77,156   كفارة اليمين

 457,336   474,522   كفالة أيتام

 188,805   69,470   سلة غذائية

 79,910   74,410   سداد إيجارات

 18,207   20,169  كفارة الصيام

 1,301,318   1,013,316   إعانة الوزارة

 603,563   712,125   زكاة املال

  2,441,168    2,729,033  

 املقيدة النقديةالتبرعات  .8

 م2018  م9201 

ــ  السالت الغذائية   26,134   ـــ

  199,740    120,486  كفالة األيتام

ــ  كفارة اليمين   25,150   ـــ

ــ  كسوة الشتاء   1,502   ـــ

  1,800    1,962   كفارة الصيام

ــ  إفطار صائم   3,660   ـــ

 122,448   257,986  

 الزكاةتبرعات  .9

 م2018  م9201 

 212,009  144,787 زكاه املال

 144,787  212,009 

 الوزارة إعانة .10

 م2018  م9201 

 1,074,050  501,137 سنوية إعانة

 501,137  1,074,050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمعية البر الخيرية بخيبر الجنوب

  (274مســـــجلة بوزارة الشئـــــون اإلجتماعية برقم ) 

      اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 
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 النقديةاملساعدات  .11

 م2018  م9201 

  5,250    2,738  كفارة اليمين

  155,500    103,300  كفالة أيتام

ــ مساعدات زواج   7,200   ــ

  60,156    119,335  سالت غذائية

ــ   12,000  مساعدة مطلقات  ــ

  641,968    288,002  ترميم وتحسين منازل 

  173,550    272,259  مساعدات اسر

  20,430    21,906  كسوة الشتاء

ــ إفطار صائم   4,060   ــ

ــ الرمضانيةالسالت    26,460   ــ

ــ اسر السجناء   1,550   ــ

ــ   32,500  مشاريع منتجة  ــ

ــ   25,000  كسوه املدارس  ــ

  5,000    5,500  إيجارات ةمساعد

ــ   70,658  كسوة العيدين  ــ

  953,198    1,101,124  

 الزكاةمساعدات  .12

 م2018  م9201 

 34,200  36,225 زكاه الفطر

 36,225  34,200 
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  (274مســـــجلة بوزارة الشئـــــون اإلجتماعية برقم ) 

      اململكة العربية السعودية -منطقة عسير 

  م 31/12/2019اإليضاحات املتممة للقوائم املالية  كما في 
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 املصروفات العمومية واإلدارية .13

 م2018  م9201 

  299,050    276,800  وما في حكمها وأجور مرتبات 

ــ لوحات ورقيه ــ   200   ــ

  2,943    3,081  مصاريف السيارات

  4,910    4,166  أجور نقل وتحميل

  500    570  بريد وهاتف

ــ بريد واصل ــ   500   ــ

  185    1,547  حاسبه اآلت

ــ أدوات كتابية  ومطبوعات ــ   515   ــ

  83,968    2,968  صيانة ونظافة املبنى

  7,916    6,811  كهرباء ومياه

  11,921    1,252  نظام سداد

ــ خدمات املقيمين ــ   650   ــ

ــ التجارية الغرفة ــ   330   ــ

ــ   1,155  علم الجمعية ــ  ــ

ــ والعودةشركه علم  لتأشيره للخروج  ــ   2,955   ــ

ــ  أثاث ــ   2,693   ــ

  34,506    20,502  تأمينات

  5,875    الخدمة نهاية

ــ   60  ةإعالميمصاريف  ــ  ــ

ــ  ركةالبرسوم  ــ   3,686   ــ

ــ مصاريف التكريم ــ   650   ــ

  3,428    1,400  تأمين على السيارات

ــ رسوم املرور ــ   1,101   ــ

ــ مخالفات مروريه ــ   600   ــ

  959    3,326  وصيانه نظافة

ــ الجوازات ــ   300   ــ

ــ فحص السيارات ــ   131   ــ

  8,335    7,586  اتصاالت

  1,360    25,610  رسوم

  3,195    3,638  مطبوعات

  360,472    483,362  
 

 
 

     
 


