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 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

  قائمة المركز المالي
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13كما فى 

 م 0232ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول
       المتداولةاألصول 

 98172,,68  680,28733  (3)  النقد لدى البنوك 
-   0778777    ايرادات مستحقة
 ,200835  ,222835    سلف عاملين  

 603770472  606240123    المتداولةمجموع األصول 
       أصول االوقاف

 84648655,  -    اوقاف -مشروعات تحت التنفيذ 
 504740788  -    مجموع أصول االوقاف

       المتداولةاألصول غير 
 1182518735  685628106  (4)  العقارات واآلالت والمعداتصافي 

 38005  1  (5)  صافى االصول الغير ملموسة
-   12856,8550  (6)  بالتكلفة - صافي االصول االستثمارية

 3300840532  3203120614    المتداولةمجموع األصول غير 
 0705580208  0705180308    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       االلتزامات وصافي األصول
       االلتزامات المتداولة

 19,8444  1,98101    مخصص اجازات مستحقة
 3250444  3520363    مجموع االلتزامات المتداولة

       االلتزامات الغير متداوله
 187638301  181178499    الخدمة مكافأة نهايةمخصص 

 302710163  303320422    مجموع االلتزامات الغير متداوله
 300730538  300220762    االلتزامات مجموع 

       صـــــــــافي األصــــــــــــــول
 1983598969  198,9686,1    صافي األصول غير المقيدة

 682648141  489108351  (15)  صافي األصول المقيدة
 -  0218423    صافي االصول االوقاف

 0807040332  0808180488    صـــــــــافي األصــــــــــــــولمجموع 
 0705580208  0705180308    االلتزامات وصافي األصولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 

 تقرأ معهاو  المالية من هذه القوائم يتجزأجزء ال (  16 )إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
 

 

 

(3) 



  

 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)والتنمية االجتماعية برقم مسجلة بوزارة الموارد البشرية 

 األنشطة قائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى 

 
 إيضاح

 
 مقيدة  غير مقيدة

 
 أوقــــــــــــــاف

 إجمالي  
ديسمبر  13

 م 0202

 إجمالي 
ديسمبر  13 

 م 0232
            اإليرادات والمكاسب

 18,348143  3338092  -  -  3338092   العامة التبرعات النقدية
 182,78465  9908345  -  9908345  -  (0)  التبرعات النقدية المقيدة

 3668679  12080,7  -  -  12080,7  (,)  التبــــــــــرعات العينيـة
 -  0218423  0218423  -  -   تبرعات اوقاف

 138777  98057  -  -  98057   االشتراكاتإيرادات 
 281,28639  282438399  -  282438399  -   تبــــــــــــــرعات الزكاة

 3098057  0778777  -  -  0778777   العقارات واألراضي إيرادات
           صافي األصول المحررة من القيود
-   -  -  (280,58524)  280,58524 إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة التصنيف  702870727  803110452  6030401  4880002  102870547 إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 
            المصروفات والخسائر
 3728517  6138917  -  -  6138917  (9)  المســـــــــــاعدات النقدية
 2,18157  187408,96  -  -  187408,96  (17)  مصروفات األنشطة
 4458769  ,195806  -  -  ,195806  (11)  المســـــــــــاعدات العينية

 2738577  -  -  -  -   الطارئة مســـــــــاعدات
 38377,,18  180308777  -  -  180308777   مســـــــــاعدات الزكـــــاة

 -  1748457  -  -  1748457  (12) المصروفات توزيعات عوائد االوقاف
 -  6,,1918  -  -  6,,1918  (13)  جمع االموالالمصروفات 

 284338,64  5768072  -  -  5768072  (14)  المصروفات العمومية واإلدارية
 4778924  4568644  -  -  4568644  (4)  العقارات واآلالت والمعداتإهـالك 

 38,77  38004 -  -   38004  (5)  اطفاء االصول الغير ملموسة
 -  ,340834  -  -  ,340834  (6)  اهالك االصول االستثمارية

 802840336  800280165  -  -  800280165   المصروفات والخسائرإجمالي 
 3200452  (630552)  6030401  4880002  (300450810) التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة

            االستثنائيةالبنــــــــود 
 35680,9  )248066(  -  -  )248066(   تسوية سنوات سابقة 

 -  8777,  -  -  8777,   مكاسب رأسماليه
 1870652  (370677)  -  -  (370677) التغير في صافي األصول من البنود االستثنائية

 4820065  (550788)  6030401  4880002  (300780025)   التغير في صافي األصول
 -  -  -  (18,728717)  18,728717   التحويل بين بنود االصول
 2581648,32  2586248117  -  682648141  1983598969   صافي األصول بداية السنة

 0807040332  0808180488  6030401  402360183  3205270753   سنةصافي األصول نهاية ال
 المالية و تقرأ معها من هذه القوائم يتجزأجزء ال (  16 )إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 

 
 (4) 



  

 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 التدفقات النقديةقائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 
 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ,459820  (8655,,)  األصولالتغـــير في صافي 

 4778924  4568644  العقارات واآلالت والمعداتالك إهـ
 38,77  38004  اطفاء االصول الغير ملموسة
 -  ,340834  اهالك االصول االستثمارية

 ,179804  038233  نهاية الخدمة مكافأةالمكون من مخصص 
 -  38552  نهاية الخدمة مكافأةتسويات علي مخصص 
 2610682   6280527  بعد التســويات األصولالتغيــــــــــر في صافي 

     المتداولة االصول وااللتزاماتالتغيرات في 
 -  (0778777)  ايرادات مستحقة
 978777  558777  سلف العاملين
 (3578777)  -  ايرادات مقدمة

 (08,32,)  (98203)  مخصص اجازات مستحقة
 (968967,)  )298650(  نهاية الخدمة مكافأةمن مخصص  المسدد

 (0630240)  3330277  األنشطة التشغيلية (فيالمستخدم ) صافي النقد
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )1800280,1(  -  إضافات مشروعات تحت التنفيذ
 -  )2198735(  العقارات واآلالت والمعداتاضافات 

 )306600653(  (0320218)  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) صافي النقد
 )002410501(  )3260272(  سنةالفي النقدية خالل  التغير

 89328925,  98172,,68  السنة النقدية وما في حكمها في بداية
 705520320  706500211  السنةالنقدية وما في حكمها في نهاية 

 
     معامالت غير نقدية هامة

 -  504740788  تحويل مشروعات تحت التنفيذ الي اصول استثمارية

 
 المالية من هذه القوائميتجزأ جزءًا ال  تمثل( 16)إلي رقم ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 
 -:التكوين والنشاط  (3)

وتاريخ ( 60)برقم  االجتماعية الموارد البشرية والتنميةجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة 8  البر الخيرية بالطائفجمعية 
 .  ةالسعودي ةالعربي ةالمملك – ةالمكرم ةمك – الطائف -:ومركزها الرئيسي  8 ه15/17/1474

 

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 .تقديم العون و المساعدة لألسر المحتاجة  *
 .للجمعية  األساسيغير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحًا تفصيليًا بالنظام  *

 :المالية السنة
 . م 2727العام المالى  نفس شهر ديسمبر من ةتنتهى بنهايم و  2727فى االول من يناير من العام المالى  ةالمالي القوائمتبدا 

 

 - :ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 0)
عداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشـيتم عرض القوائم المالية المرفقة بالري ت الغير هادفة للربح آال السعودي وتم عرض وا 

 ةشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدالمطبقة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمن
- :8 وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في المملكة العربية السعودية 

 

 : التقديرات  استخدام
إستخدام التقديرات فيها يتطلب والتي الغير هادفة للربح والمتعارف عليها  للمنشآتإن إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية 

يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله فى تاريخ القوائم المالية  واالفتراضات إضافة , التى قد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى  السنةإلى اإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل تلك 

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

 : المحاسبيالعرف 
يرادات والمصروفات طبقًا لما ويتم تسجيل اإل, تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقًا لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 

- :يلى
 

 -:اإليرادات (  أ)
 كافة اإليرادات األخرىوالتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك  والصدقات والزكوات والمنح والهباتاإليرادات في التبرعات تتمثل 

 -:وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقًا لما يلي 
 
 

                                   
                                          (6)   

 



  

 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 
يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقًا ألساس اإلستحقاق وذلك  -

اإلستخدام  تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأى شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفيةعندما 
يكون التبرع قاباًل للقياس بدرجة معقولة  أنو , 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

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

 

 -: المصـــــروفات(  ب)
وكافة المصروفات األخري يتم , جة عن مجهودات وظائف الجمعية تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات النات

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

 .المتنوعة والزكاة  طبقًا لألساس النقدى يتم إثبات مصروفات المســـاعدات  -

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

 

 :النقدية وشبه النقدية
 . ودائع البنوكالحسابات الجارية و ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و 

 

 :لذمم المدينةا
الديون  و تشطب, ون المشكوك في تحصيلها تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للدي

 .المعدومة عند تكبدها
 

- : السلعيالمخـــــزون 
 .لم ُتصرف حتى تاريخ القواِئم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند إستالمها والتيالمخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية  -
المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقًا لطريقة الوارد أواًل ُيصرف أواًل وذلك بالنسبة للمواد  -

 .الغذائية واألدوية 

 
 
 
 
 

 (0) 



  

 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         
 

 : والمعدات واآلالتالعقارات 
ويمكن تقدير تكلفتها  للجمعيةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  والمعدات واآلالتعقارات باليتم االعتراف 

ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها مجمع االستهالك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحالل تلك  8 بدرجة عالية من الدقة
دفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي األصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل8 وتهلك القيمة ال

 -: المقدر وفقًا للمعدالت التالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخدمة  نهايةمكافأة مخصص 
( حسـب شـروط العقـد لـبعض المـوظفين)الخدمـة وفقـا ألحكـام نظـام العمـل والعمـال السـعودي   نهايةاحتساب مخصص مكافأة يتم 

بشكل ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة 
من احتسابها بالطريقـة االكتواريـة وذلـك لوجـود التكلفـة  والمتوسطة يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدال

 . ال مبرر لها 
 

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

 

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

 .وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين 
 

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

 .تأجيل اإلعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها للتحقق لتلك السلع فإنه يجب 
 

 : 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
 
(,) 

 %4 المبــــــــــــــــــــاني
 %27 السيــــــــــــــــارات

 %17 أثاث ومفــــروشات
 %15  وآالت أجهزة

 %15 أجهزة حاسب الى
 %17 تجهيزات مباني

 %15 برامج



  

 الخيرية بالطائفجمعية البر 
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 

 م 0232ديسمبر  13  م 0202ديسمبر  13                                    النقد لدى البنوك ( 1)

 38,938757  287148,76  مصرف الراجحي 
 468117  4,8517  البنك السعودي األمريكي 

 1138305  2108919  بنك الرياض
 83,9,  128672  كفالة اسر -مصرف الراجحي 
 1,8676  318914  كفارات -مصرف الراجحي 
 1668526  3468943  صدقة جارية -مصرف الراجحي 

 1586,3  518272  دعم اعمال الجمعية -الراجحي مصرف 
 6768231  182358972  زكاة -مصرف الراجحي 
 228012  418660  سقيا -مصرف الراجحي 
 58573,  1758735  وقف -مصرف الراجحي 

 180498932  ,,2830481  البنك األهلي التجاري 
 168935  328640  كفالة اسر التجاري األهليالبنك 

 68740  118367  البنك االهلي كفارات 
 28917  48126  االهلي افطار صائم 

 218214  -  صدقة جارية األهليالبنك 
 38520  58373  دعم اعمال الجمعية األهليالبنك 
 ,1839  98,11  سقيا األهليالبنك 

 428264  1258442  البنك االهلي وقف
 6,8697  1128656  البنك االهلي زكاة

  706500211  705520320 
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 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 

  والمعدات واآلالتالعقارات صافي ( 4)
 

  
  السيارات  المباني  األراضي

أثاث 
  ومفروشات

أجهزة 
  وآالت

أجهزة حاسب 
  إلي

تجهيزات 
 اإلجمالي  مباني

                 التكلفة 

 ,168507816  1638777  1158957  ,42822  1498125  4108530  1784578113  582328215  الرصيد بداية السنة 

 (2378330)  -  -  -  -  (2378330)  -  -  السنةخالل  ستبعاداتاال

 (482328215)  -  -  -  -  -  -  (482328215)  ويالت خالل السنهتح

 3003260737  3710222  3380282  400005  3420308  3560022  3204820331  302220222  رصيد في نهاية السنةال

                 اإلهالك المتراكم

 583198133  1628999  578631  108644  538275  4108530  486108110  -  الرصيد بداية السنة

 4568644  -  108393  68334  148913  -  41,8774  -  الك السنةأه

 (2378330)  -  -  -  -  (2378330)  -  -  مع اإلهالك المستبعدمج

 808480442  3700222  750204  010265  750335  3560022  802180303  -  الرصيد في نهاية السنة

                 

                 قيمة الدفترية ال

 708700367  3  460207  350082  530226  -  804340220  302220222  م 0202ديسمبر  13الرصيد 
 3300830218  3  780132  040854  280202  -  805100227  800100038  م 0232ديسمبر  13الرصيد 

 (17) 



  

 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         
 صافي االصول الغير ملموسة( 8)

 اإلجمالي  برامج   
     التكلفة 

 318077  318077  الرصيد بداية السنة 
 130622  130622  الرصيد في نهاية السنة

     المتراكم االطفاء
 208925  208925  الرصيد بداية السنة

 38004  38004  اطفاء السنة
 130722  130722  الرصيد في نهاية السنة

     
     القيمة الدفترية 

 3  3  م 0202ديسمبر  13الرصيد 
 10668  10668  م 0232ديسمبر  13الرصيد 

 
 بالتكلفة -صافي االصول االستثمارية ( 7)
 اإلجمالي  الفندقمباني   القيمارض   البرارض   

         التكلفة 
 86,38697,  86,38697,  -  -  االضافات خالل السنة 
 482328215  -  382328215  187778777  تحويالت خالل السنه

 3002380228  507510722  100100038  302220222  الرصيد في نهاية السنة
         المتراكم االهالك

 ,340834  ,340834 -  -   اهالك السنة
 1460145  1460145 -  -   الرصيد في نهاية السنة

         
         القيمة الدفترية 

 3008750886  501170140  100100038  302220222  م 0202ديسمبر  13الرصيد 
 . امال مبرر له وجهد  تعذر قياس أصول االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ألنه سيحمل الجمعية بتكاليف*
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 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13  التبرعات النقدية المقيدة ( 6)

 1458115  18516  تبرعات مشروع إفطار صائم 

 1278439  2298362  تبرعات كفالة األسر الفقيرة 

 658097  1098,66  تبرعات كفارات يمين 

 558407  -  تبرعات كفارات صيام 

 048537  45,80,3  غذائيةتبرعات شراء مواد 

 28557  180,6  تبرعات كسوه العيد 

 2298949  -  تبرعات الصدقات

 ,5,841  5,8744  تبرعات سقيا المياه

 068927  ,,6089  تبرعات زكاة الفطر

 138652  -  تبرعات سنابل الخير

 4308632  -  الجارية الصدقة

  2260148  300520478 
              

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13    التبــــــــــرعات العينيـة( 5)

 3668679  12080,7  تبرعات عينية مواد غذائية 

  3060652  1770722 
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 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13    المساعدات النقدية ( 2)

 018777  -  مساعدات كفالة اسر 
 1718517  918667  كفارات  يمين مساعدات 

 1378777  -  مساعدات سلة الخير
 -  58777,  مساعدات كسوة عيد
 -  4308257  سالت غذائية مشتراة

  7310232  1200832 
 

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13    مصروفات االنشطة ( 32)

 1618157  -  افطار صائم مصروفات 
 1278777  -  مصروفات سقيا المياه

 -  187408,96  (17/1)  محملة علي النشاطمصروفات 
  302460527  0530382 

 

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13    مصروفات محملة علي النشاط  ( 32/3)

مصاريف تشغيل محمله " الرواتب واألجور النقدية  
 "على النشاط 

 645861,  - 

مصاريف تشغيل محمله " المنافع والخدمات والتأمين  
 "على النشاط 

 472820,  - 

  302460527   - 
 

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13    المساعدات العينية ( 33)

 3668679  12080,7  مساعدات عينية مواد غذائية 
 0,8467  ,,6089  مساعدات عينية زكاة الفطر

  3280675  4480272 
 

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13    توزيعات عوائد االوقافمصروفات ( 30)

 -  8457,,  "اداريه وعمومية اوقاف " الرواتب واألجور النقدية  

 -  168777  "اداريه وعمومية اوقاف " الصيانة واإلصالح  

  3240482  - 
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 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13    جمع االموالمصروفات ( 31)

 -  1468032  "مصاريف جمع االموال " الرواتب واألجور النقدية 

 -  458154  "مصاريف جمع االموال " المنافع والخدمات والتأمين  

  3230557  - 
 

 م 0232ديسمبر  13  م0202ديسمبر  13  المصروفات العمومية واإلدارية( 34)
 183418330  3298729  مرتبات وأجور وما في حكمها 

 ,2,5890  58295,  التأمينات االجتماعية 
 23,  -  أدوات كتابية ومطبوعات 

 178125  -  وهاتفمصاريف بريد وبرق 
 1283,5  -  مياهمصاريف كهرباء و 

 1098175  -  مصــــــاريــــف تامين طبي وعالجات
صالح وترميم  408249  -  مصاريف صيانة وا 

 58521  577  مصاريف ضيافة ونظافة 
عالنات   8503,  -  مصاريف دعاية وا 

 1398,49  128645  مصاريف بدالت
 2108639  -  مصاريف تعويضات

 228932  -  مصاريف رسوم واشتراكات 
 928635  03,233  مصاريف مكافآت نهاية خدمة 

 -  48777  عقود صيانة المصاعد
 28957  -  أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل 

 -  28777   موقع الجمعية مصاريف
 328224  -  مصاريف اصدار بطاقة البركة

 348539  -  مصاريف نثريه

  8270620  004110574 
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 جمعية البر الخيرية بالطائف
 (76)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م0202ديسمبر  13عن السنة المنتهية فى         

 

 م 0232ديسمبر  13  م 0202 ديسمبر 13  صافي االصول المقيدة ( 38)

 1864385,0  98436,,18  تبرعات الزكاة

 -  18516  تبــــــــــرعــــــات مشروع إفطار صائم

 278797,  187498452  تبـــــــــرعات كفالة االسر الفقيرة

 3108131  ,,39185  تبــــــــــــــــــرعات كفارات يمين

 2318057  2318057  كفارات صيامتبــــــــــــــــــرعات 

 182428,72  0428,72  اعانة برامج ومساعدات االسر

 3,78311  3,78311  تبرعات صدقات

 648931  648931  سقيا الماء

 107,777  048736  كسوة الشتاء

 385,7  385,7  زكاة الفطر

 548049  548049  تبرعات سنابل الخير

 183728717  -  تبرعات الصدقة الجارية

 378657  378657  اعانة الخير الشامل

 28557  28557  كسوة العيد

  402360183  700740343 
 

  عـــــــــــــام( 37)
 .... .تاريخ  فيتم اعتماد القوائم المالية للجمعية من قبل االدارة  -
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