
مجعية خريية مسجلة يف وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم (٥٦٨) 
اخلرب -  اململكة العربية السعودية 

الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات
 للفترة المالية المنتهية في ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ







الصفحةالموضــوع

بيان { أ }تقرير مراقيب احلسابات

مجعية خريية مسجلة يف وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  (٥٦٨) 
اخلرب -  اململكة العربية السعودية 

الفهــرس :-

بيان { د }قائمة املقبوضات واملدفوعات عن السنة املنتهية يف ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ
بيان { ١-٦ }إيضاحات حول احلسابات اخلتامية

بيان { ب }قائمة امليزانية كما هي عليه يف ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ
بيان { ج }قائمة اإليرادات واملصروفات عن السنة املنتهية يف ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ






             السالم عليكم ورمحة ا وبركاته ٠٠٠

{}

 لقد راجعنا امليزانية العمومية       للجمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية       كما هي عليه يف     
١٤٣٢/١٢/٢٩هـ ، وكذا حساب اإليرادات واملصروفات وقائمة املقبوضات واملدفوعات للسنة           
املنتهية يف ذلك التاريخ واإليضاحات من رقم          (١) إىل رقم   (٦) املعتربة جزء من هذه القوائم واملعدة     
من قبل اإلدارة واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات الىت طلبناها ، وقد كانت مراجعتنا وفقا ملا                 
تقضي به معايري وقواعد املراجعة املتعارف عليها ، وإشتملت على فحص السجالت احملاسبية                
وإجراءات املراجعة األخرى اليت رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة متكننا من إبداء               

الرأي على القوائم املالية ٠
وفي رأینا أن القوائم المالیة المذكورة أعاله ككل :-

       تظهر بعدل املركز املايل      للجمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية       كما هو عليه يف     
١٤٣٢/١٢/٢٩هـ ، ونتائج أعماهلا وقائمة مقبوضاا للسنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ  يف ضوء               
العرض واإلفصاح للمعلومات اليت حتتوي عليها القوائم املالية ووفقاً للسياسات احملاسبية  املتعارف              

عليها املالئمة لظروف اجلمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية .

                                                   المجموعة السعودیة للمحاسبة والمراجعة

                                                          عبدالعزیز بن صالح الجاسر

التاریخ ١٤٣٣/٠٢/١٦ھـ                                               محاسب قانوني

الموافق ٢٠١٢/٠١/١٠م                                  قید سجل المحاسبین القانونیین رقم (٧٤)



عام ١٤٣١هـالرمزجزئيعام ١٤٣٢هـعام ١٤٣١هـالرمزالتكلفة التاريخيةمجمع اإلستهالكعام ١٤٣٢هـ

ريال سعودي٢٠٠٠ريال سعوديريال سعوديريال سعودي١٠٠٠ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

١١٠٠٢١٠٠
     ـرأس مال الجمعية ١١٠٣١٤٤,١٢٥٨٠٨,٩٢٦السيارات١١٥,٣٠١٢٨,٨٢٤١٤٤,١٢٥

٥٧٨,٦٦٢فائض اإليرادات عن المصروفات١١٠٤٣٣,٦٨١١,٨٨٣,٨٥٩٢٣٠٠األثاث والمفروشات٩٦,٩١٩١٠,٢٦٦١٠٧,١٨٥

٢٣٠,٢٦٤تبرعات رأسمالية  ـ١١٠٥٥٢,٨٤٣٥٧,٦٤٠األجهزة والمعدات المكتبية٩١,٧١٢١٤,٥٧١١٠٦,٢٨٣

    مجموع مال الجمعية٢,٧٥٠,٤٢٥  صافي األصول الثابتة (٣)٣٠٣,٩٣٢٥٣,٦٦١٣٥٧,٥٩٣

١٢٠٠١٤١,٤٧٥ صافي مصاريف التأسيس٣٤٤,٣٣٩

١٣٠٠

٢٥٠٠    ـ١٣٠٥  مصروفات مدفوعة مقدما٧٦,٢١٧ً
٤١,٥٠٠ذمم دائنة١٣٠٦١٠٠,٠٠٠٩,٠٠٠٢٥٠١  إيرادات مستحقة      ـ

٣٦,١٩٨مصروفات مستحقة١٣٠٧٤٥,٠٠٠١٠,٨٨٩٢٥٠٢  عهد نقدية١٤,٥٠٩

٥٠٠إشتراكات مقبوضة مقدما٢٥٠٥ً    ـ    ـ١٣٠٨  سلف٩,٩٢٠

    ـمؤسسة التأمينات اإلجتماعية١٠٠,٦٤٦٥,١٦٨٢٥٩٩

١٤٠٠٢٥,٠٥٧

١٤٠١  النقد بالصندوق٢,٨٥٣

١٤٠٢٣٧٠,٠٠٠ النقد بالبنوك (٤)٢,٠٢٣,٧١٢

٢,١٢٧,٢١١

٨٨٧,١٢٤اإلجمــــالي٨٨٧,١٢٤٢,٧٧٥,٤٨٢اإلجمــــالي٢,٧٧٥,٤٨٢

مجعية خريية مسجلة يف وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم (٥٦٨)


( اإليضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القوائم المالية )

                                                   محاسب الجمعية                                              أمين الصندوق                                     نائــب رئيس مجلس اإلدارة
   

                                              عبدالحميد على عبدالرازق                                       محمد بن خالد الدبل                               د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف


اخلرب -  اململكة العربية السعودية



عام ١٤٣١هـالرمزجزئيعام ١٤٣٢هـعام ١٤٣١هـالرمزجزئيعام ١٤٣٢هـ

ريال سعودي٤٠٠٠ريال سعوديريال سعوديريال سعودي٣٠٠٠ريال سعوديريال سعودي

٤١٠٠

      ـ إشتراكات األعضاء١٩٨,٠٠٠٤١٠١     ـ٣١٠٠ مساعدات أيتام (٥)١,١٧٦,٥٥٢

٥٢٨,١٤٣ التبرعات النقدية١,١٧٨,١٠٠٤١٠٢

١٦٠,٠٠٠  الزكاة الشرعية٧٩٧,٩٩١٤١٠٤

      ـ  صدقة جارية٩٢,٥٠٢٤١٩٩

      ـ  كفالة يتيم٣٤٠٠٢٤٠,٦٩٧٧٥٤,١٣٦٤١٩٩ مصروفات عمومية وإدارية (٦)١,٧١٨,٥٦٤

      ـ  تبرع عيني٥٨٢,٥٠٠٤١٩٩

      ـ  السلة الرمضانية٥,٢٠٠٤١٩٩

      ـ  صندوق األوقاف٣٥٠٠٣,٠٦٤٢,٢٧٠٤١٩٩ إستهالك األصول الثابتة٥٠,٥٩٧

٣,٦١٠,٦٩٩

      ـ  إيرادات األنشطة٧٧٨,٦٢٠٤٣٠٠

٣٥٩٩١٥,٧٢٠٤٢٠٠ إطفاء مصاريف التأسيس٥٤,٩٨٦

٥٠,٠٠٠ إعانة الوزارة التأسيسية ٤٢٠١    ـ

١٠٠,٠٠٠ إعانة الوزارة السنوية٤٥٠,٠٠٠٤٢٠٢

٤٥٠,٠٠٠

٣٦٠٠٥٧٨,٦٦٢ فائض اإليرادات عن المصروفات١,٨٨٣,٨٥٩

      ـ إيرادات أخري٤٥,٢٣٩٤٤٩٩

٨٣٨,١٤٣اإلجمــــــالي٨٣٨,١٤٣٤,٨٨٤,٥٥٨اإلجمــــــالي٤,٨٨٤,٥٥٨

( اإليضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القوائم المالية )


مجعية خريية مسجلة يف وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم (٥٦٨)

اخلرب -  اململكة العربية السعودية




عام ١٤٣١هـجزئيعام ١٤٣٢هـعام ١٤٣١هـجزئيعام ١٤٣٢هـ

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

    ـ مساعدات٥٩٤,٠٥١     ـ النقد أول العام٣٧٠,٠٠٠


٤٥,٠٠٠ عهد نقدية    ـ     ـ إشتراكات األعضاء١٩٨,٠٠٠

٥٢٨,١٤٣ التبرعات النقدية١,١٧٨,١٠٠
١٦٠,٠٠٠ الزكاة الشرعية٧٩٧,٩٩١
    ـ  سلف٩,٩٢٠     ـ صدقة جارية٩٢,٥٠٢
     ـ كفالة يتيم٧٥٤,١٣٦

     ـ السلة الرمضانية٥,٢٠٠
    ـ  مصاريف مدفوعة مقدما٧٦,٢١٧ً     ـ صندوق األوقاف٢,٢٧٠

٣,٠٢٨,١٩٩
     ـ مصاريف األنشطة٧٧٨,٦٢٠

٢٠٤,٤٩٩ مصاريف عمومية وإدارية١,٧١٣,٣٩٦
٥٠,٠٠٠ إعانة الوزارة التأسيسية        ـ

     ـ إعانة الوزارة السنوية٤٥٠,٠٠٠
١١٥,٦٩٥ مصاريف التأسيس٤٥٠,٠٠٠٢٧٢,٦٦٩

     ـ سداد ذمم دائنة٣٢,٥٠٠
     ـ سداد عهد٣٠,٤٩١
٣,٤٤٩ شراء أصول ثابتة٦٧,٥٤٠     ـ سداد مصاريف مستحقة٢٥,٣٠٩

٨٨,٣٠٠
٥٠٠ إشتراكات مقبوضة مقدماً    ـ

٣٧٠,٠٠٠ النقد بالصندوق ولدي البنوك٢,٠٢٦,٥٦٥     ـ إيرادات أخري٤٥,٢٣٩

٧٣٨,٦٤٣٤,٧٦٠,٣٥٨٧٣٨,٦٤٣اإلجمــــــالي٤,٧٦٠,٣٥٨

( اإليضاحات المرفقة تمثل جزءاً من القوائم المالية )


مجعية خريية مسجلة يف وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم (٥٦٨)

اخلرب -  اململكة العربية السعودية




األثاث واملفروشات

١٤٣١/٤/٢٧هـ ودف اجلمعية إىل تقدمي اخلدمات الىت حتتاجها منطقتها وتشمل هذه اخلدمات مايلي:- 

ـ القوائم املالية للجمعية تغطي الفترة من ١٤٣٢/٠١/٠١هـ إىل ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ .

أجهزة ومعدات مكتبيةالسيــارات
%١٥ %٢٠

ـ العملة املعدة ا امليزانية واحلسابات اخلتامية هي الريال السعودي .
ـ يتم تقريب اهللالت باحلسابات اخلتامية إىل أقرب ريال سعودي صحيح .



%١٠



ـ  تثبت اجلمعية األصول الثابتة بالتكلفة التارخيية كما يتم إستهالكها على أساس القسط الثابت وحسب



ـ تقدمي املساعدات املالية والعينية إىل األسر واألفراد  األيتام احملتاجني ومساعدات حتسـني املساكن وذلك

مسجلة يف وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  (٥٦٨)
اخلرب  -  اململكة العربية السعودية 

إیضاحات حول الحسابات الختامیة
للسنة المنتھیة في ١٤٣٢/١٢/٢٩ھـ

  األنشطة املختلفة األخري  ويتم إتباع أساس اإلستحقاق يف إثبات إعانة الوزارة واملصروفات وحقـوق


  سجلت اجلمعية يف سجل اجلمعيات اخلريية يف وزارة الشــؤون اإلجتماعية حتت الرقم (٥٦٨) بتاريخ

 النسب املئوية التالية :-


ـ يتم إتباع األساس النقدي يف إثبات اإليرادات من اإلشتراكات والتبـرعات والزكاة واإليـرادات من

 على ضوء  البحث اإلجتماعي امليداين وكذلك املساعدة على تسديد إجيارات املستفيدين وتسديد ديـوم     
ومن يف حكمهم وأخرياً  تقوم اجلمعية بتقدمي خدمات عامة يف مجيع اإلغراض اإلجتماعية واخلريية يف حدود 

إمكانياـــا .

  العاملني يف مكافأة اية اخلدمة.



السيـــارات
ریال سعودي

أثاث ومفروشات
ریال سعودي

أجهزة ومعدات مكتبية
ریال سعودي

المجمــوع
ریال سعودي

١٤٤,١٢٥٣٤,٩٠٠٥٤,٦٨٨٢٣٣,٧١٣

٧٢,٢٨٥٥٢,٨٩٥١٢٥,١٨٠    ـ

(١,٣٠٠)(١,٣٠٠)    ـ    ـ

١٤٤,١٢٥١٠٧,١٨٥١٠٦,٢٨٣٣٥٧,٥٩٣

١,٢١٩١,٨٤٥٣,٠٦٤    ـ

٢٨,٨٢٤٩,٠٤٧١٢,٧٢٦٥٠,٥٩٧

٢٨,٨٢٤١٠,٢٦٦١٤,٥٧١٥٣,٦٦١

١١٥,٣٠١٩٦,٩١٩٩١,٧١٢٣٠٣,٩٣٢

١٤٤,١٢٥٣٣,٦٨١٥٢,٨٤٣٢٣٠,٦٤٩



 جممع اإلستهالك يف ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

 صايف القيمة الدفترية يف ١٤٣١/١٢/٣٠هـ

البيــــــــــان

 اإلضافات خالل العام

 الرصيد يف ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

 اإلستهالكات خالل العام

 الرصيد يف ١٤٣٢/٠١/٠١هـ

 اإلستهالكات يف ١٤٣٢/٠١/٠١هـ

 صايف القيمة الدفترية يف ١٤٣٢/١٢/٢٩هـ

 اإلستبعادات خالل العام



١٤٣٢ھـ
ریال سعودي

١٤٣١ھـ
ریال سعودي

٤٠٣,٨٢٩٣٧٠,٠٠٠

    ـ٩٠٤,٩٨٤

    ـ١٨٦,٦١١

    ـ٩٨,٥٣٧

    ـ١,٢٧١

    ـ٤٢٦,٢٨٠

    ـ٤٠٠

    ـ١,٨٠٠

٢,٠٢٣,٧١٢٣٧٠,٠٠٠

١٤٣٢ھـ
ریال سعودي

٥٠,٢٠٠

١٨٩,٦٠٠

٢٥١,٨٠٠

٥٠٠

٩٠٠

٩٠٠

٥٧٤,٣٨١

٢٠,٦٨٥

٦٩,٢٠٠

١٨,٣٨٦

١,١٧٦,٥٥٢



البنك األهلي

مصرف الراجحي الرئيسي

مصرف الراجحي ( كفالة )

نفقات صحية

برامج حفالت وأنشطة



البیــــــــــــــــــــــان

بنك البـــالد

المجمـــــوع

مصرف الراجحي ( زكاة )

مصرف الراجحي ( وقف )

بنك الرياض

البنك العربي الوطني

المجمـــــوع

تأهيل وتدريب

حقيبة مدرسية

مصاريف أخري

البیــــــــــــــــــــــان

السلة الرمضانية

أحذية ومالبس

كفالة أيتام

أجهزة كهربائية

فواتير خدمات (كهرباء + تليفون)



١٤٣٢ھـ
ریال سعودي

١٤٣١ھـ
ریال سعودي

٩٣٨,١٩٧٢٠٧,١٢٧

    ـ١٤,٧٩٦

١٠٥,٤٩٨١٠,٥٨٠

٢٦,٥٧٢٢,٨٤٥

٤٩,٣٥٧١,٧٦١

٢٩,٢٢٠٤,١٣١

٢٧,٨٦٠١٣,٣٦٨

٥٠٠   ـ

    ـ٨,١٠٠

    ـ٢,٦٦٨

    ـ٥,١٩٠

    ـ٢,٠٩٠

    ـ٨,١٤٦

    ـ٥٠٠,٠٠٠

٨٧٠٣٨٥

١,٧١٨,٥٦٤٢٤٠,٦٩٧

رسوم حكومية

مصروفات متنوعة

المجمـــــوع

تليفون وبريد وإنترنت

إصالح وصيانة 

كهرباء ومياه

دعاية وإعالن

إيجارات الجمعية



مصاريف سفر وإنتقال

مصاريف ضيافة وإعاشة

محروقات

مواد نظافة

عموالت ومصاريف بنكية

 رواتب ومكافآت 

التأمينات اإلجتماعية

مكتبية ومطبوعات

البیــــــــــــــــــــــان


