
القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات
 للسنة المالية المنتهية في ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ

 ( ٥٦٨ ) ��	
 ��� وزارة ا���ون ا������ ���  �!	�" ��#��

ا�-,	 - ا��+*(� ا��	��� - ا����'� ا�#	
�� ا�&#%د!�

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية



بيان{ ١-٨ }إيضاحات حول احلسابات اخلتامية

بيان { أ }تقرير مراقيب احلسابات

بيان { ب }قائمة املركز املايل كما يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ

بيان { ج }قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ

بيان { د }قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ

( ٥٦٨ ) ��	
 ��� وزارة ا���ون ا������ ���&. �!	�" ��#��

ا�-,	  - ا��+*(� ا��	��� - ا����'� ا�#	
�� ا�&#%د!�

الفهــرس :-

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية

الصفحةالموضــوع



 من : ا"موعة السعودية للمحاسبة واملراجعة
 إىل السادة / اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية         احملرتمني

٠٠٠ ������	 
� ��	 ����� �����             

تقرير مراقبي احلسابات   {أ}
 لقد راجعنا قائمة املركز املايل         للجمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية          كما يف   

١٤٣٤/١٢/٢٩هـ ، وقائمة األنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ               

واإليضاحات من رقم   (١) إىل رقم  (٨) املعتربة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم واملعدة من قبل اإلدارة           

واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات الىت طلبناها ، إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول القوائم املالية                 

إستناداً إيل املراجعة الىت قمنا ا .

لقد قمنا مبراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية والىت تتطلب منا ختطيط               

وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم املالية ال حتتوي على أخطاء جوهرية ،                 

تشمل املراجعة كافة املستندات واألدلة املؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية ، كما                

تتضمن املراجعة إجراء تقييم للمبادئ احملاسبية املطبقة والتقديرات اهلامة الىت أعدت مبعرفة اإلدارة ولطريقة             

العرض العام للقوائم املالية ونعتقد أن مراجعتنا تعطينا أساساً معقوالً إلبداء رأينا .

-: 3�ا�	أي ا��*

� رأ!+� أن ا�(%ا�7 ا������ آ'5 :- �

تظهر بعدل املركز املايل       للجمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية          كما هو عليه يف    

١٤٣٤/١٢/٢٩هـ ، ونتائج أعماهلا وتدفقاا النقدية 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 .

                                                   ا"موعة السعودية للمحاسبة واملراجعة
                                                                   سجل رقم (١)

                                                          عبدالعزيز بن صاحل اجلاسر

������ ���	
ا���ر!A ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ                                              

ا��%ا�3 ٢٠١٤/٠١/٣٠م                                  ��� ��� ا��	����� ا��������� ر�� (٧٤)



��ح�
��إ !
١٤٣٤/١٢/٢٩هـ

ر��ل �+�دي
١٤٣٣/١٢/٢٩هـ

ر��ل �+�دي

{ ٣ }١٠،٢٦٦،٥٠١٥،٧٨٩،٣٣٠

١٣،٠٣١١٢،١٢٧

{ ٤ }٢٤١،١١٦١٨٣،٥٣١

١٠،٥٢٠،٦٤٨٥،٩٨٤،٩٨٨

{ ٥ }٥٥٥،٨٧٤٤٤٠،٥١٣

١٨٤،٦٠٩٢٦٤،٤٧٤

٣٠٦،٨٨٦٢٨٣،٩٧٨

٣٠،٥٠٤٤٠،٦٧٢

١،٠٧٧،٨٧٣١،٠٢٩،٦٣٧

١١،٥٩٨،٥٢١٧،٠١٤،٦٢٥

٩،٠٠٠٢١،٥٠٠

{ ٦ }٢٣٥،٢٦٢١٦١،١١١

٢٤٤،٢٦٢١٨٢،٦١١

٣،٧٠١،٦٧٠٤،١٠٠،٤٧٦

٧،٦٥٢،٥٨٩٢،٧٣١،٥٣٨

١١،٣٥٤،٢٥٩٦،٨٣٢،٠١٤

١١،٥٩٨،٥٢١٧،٠١٤،٦٢٥


	��א������


	��א��و	�������א������������א��אزق������
�د�.�


&��"&�$�%�$�א#دא"!'

�����א��*��א��(	)
�د.� +���
������א��,�������

نفقات إرادية مؤجلة


���ع ا�12ل �0  ا��/�او�-

مجموع األصـــول

ا�8/�ا
�ت و�6�1 ا�12ل :-

-�
א�2��34א��
مא.�0/�א.

المصروفات المدفوعة مقدماً

ا�8/�ا
�ت :-

األرصدة المدينة األخري

ا�12ل �0  ا��/�او�- :-


���ع ا�12ل ا��/�او�-

( ا�!�L�Mت وا�,���Kت ا��	�(� F� 5'�Iء �! G�Fأ .E هCD ا�(%ا�7 ا������ )

ممتلكات وآالت ومعدات بالصافي

صافي مصاريف التأسيس

األرصدة الدائنة 

التحسينات على المباني

األرصدة الدائنة األخري

مجموع اإللتزامات

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
( ٥٦٨ )  ��	
 ��� وزارة ا���ون ا������ ���&. �!	�" ��#��

ا�-,	  - ا��+*(� ا��	��� - ا����'� ا�#	
�� ا�&#%د!�

قائمة املركز املايل كما يف قائمة املركز املايل كما يف قائمة املركز املايل كما يف قائمة املركز املايل كما يف ١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩هـ   بيان هـ   بيان هـ   بيان هـ   بيان ((((    ب ب ب ب ))))

ا���ـــــــــ�ن

ا12ـــ�ل

ا�12ل ا��/�او�-

النقد بالصندوق ولدي البنوك

بيان (ج)

�6�1 ا�12ل :-

صافي األصول الغير مقيدة

صافي األصول المقيدة

مجموع  صافي األصول


���ع ا�8/�ا
�ت و�6�1 ا�12ل



��ح�
��إ !
أ�>;- �0  
���ة

ر��ل �+�دي
أ�>;- 
���ة
ر��ل �+�دي

١٤٣٤/١٢/٢٩هـ
ر��ل �+�دي

١٤٣٣/١٢/٢٩هـ
ر��ل �+�دي

٤١٠٠

٥٢٥،٠٠٠٣٢١،٠٠٠     ـ٤١٠١٥٢٥،٠٠٠

١،٩٣٩،٨٤٧١،٦٩٩،١٧٨     ـ٤١٠٢١،٩٣٩،٨٤٧

٤٧٧،٠٠٠٤٥١،٠٠٠     ـ٤١٩٩٤٧٧،٠٠٠

٧٣،٠٠٠٧٣،٠٠٠٣٥،٠٢٥     ـ٤١٩٩

١،٠٦٧،٤٨٥١،٠٦٧،٤٨٥١،١٤٤،٥٨٦     ـ٤١٠٤

٧٦٦،٦٤٩٧٦٦،٦٤٩٨٩٥،٥٨٧     ـ٤١٩٩

٤،٥٩٣،٣١٦٤،٥٩٣،٣١٦٤،١٥٣،٨٥١     ـ٤١٩٩

٩٩٣،٣٠٠١،١٣٣،٦٤١     ـ٤٣٠٠٩٩٣،٣٠٠

٤٥٠،٠٠٠٦٧٧،٨٢٧     ـ٤٢٠٢٤٥٠،٠٠٠

٢٤٤،٣٠٠٢٤٤،٣٠٠٣٤١،٦٨٤     ـ٤١٩٩

٣،٤٣٣،٤٣٧٣،٤٣٣،٤٣٧٢،٠١٢،٧٥٧     ـ٤١٩٩

    ـ٢،٦٨٣،٥٠٠٢،٦٨٣،٥٠٠     ـ٤١٩٩

٢١٥،٠٠٠٢١٥،٠٠٠١٥٩،٥٥٠     ـ٤١٩٩

    ـ٢٨١،٥٠٠٢٨١،٥٠٠     ـ٤١٩٩

١١،٥٠٠١١،٥٠٠١٨١،٣٠٠     ـ٤٤٩٩

٣٤،٠٨٠١٤٣،١١٠     ـ٣٦٠٠٣٤،٠٨٠

٤،٤١٩،٢٢٧١٣،٣٦٩،٦٨٧١٧،٧٨٨،٩١٤١٣،٣٥٠،٠٩٦

٨،٥٠٨،٠٦٩٤،٨٣١،٤١٨        ـ٣١٠٠٨،٥٠٨،٠٦٩{ ٧ }

٤،٤٤٩،٦٦٢٤،٢١٥،٦٣٥        ـ٣٤٠٠٤،٤٤٩،٦٦٢{ ٨ }

    ـ٢٣،١٠٤        ـ٣٤٩٩٢٣،١٠٤

٩٦،٤٤٥٦١،٤٠٢        ـ٣٥٠٠٩٦،٤٤٥

٧٩،٨٦٥٧٩،٨٦٥        ـ٣٥٩٩٧٩،٨٦٥

٩٩،٣٥٦٧٠،٠١٩        ـ٣٥٩٩٩٩،٣٥٦

١٠،١٦٨١٠،١٦٨        ـ٣٥٩٩١٠،١٦٨

١٣،٢٦٦،٦٦٩٩،٢٦٨،٥٠٧       ـ١٣،٢٦٦،٦٦٩

(٨،٨٤٧،٤٤٢)١٣،٣٦٩،٦٨٧٤،٥٢٢،٢٤٥٤،٠٨١،٥٨٩

      ـ       ـ(٨،٤٤٨،٦٣٦)٨،٤٤٨،٦٣٦

(٣٩٨،٨٠٦)٤،٩٢١،٠٥١٤،٥٢٢،٢٤٥٤،٠٨١،٥٨٩

٤،١٠٠،٤٧٦٢،٧٣١،٥٣٨٦،٨٣٢،٠١٤٢،٧٥٠،٤٢٥

٣،٧٠١،٦٧٠٧،٦٥٢،٥٨٩١١،٣٥٤،٢٥٩٦،٨٣٢،٠١٤

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
( ٥٦٨ ) ��	
 ��� وزارة ا���ون ا������ ���&. �!	�" ��#��

ا�-,	  - ا��+*(� ا��	��� - ا����'� ا�#	
�� ا�&#%د!�

قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف ١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩هـ   بيان هـ   بيان هـ   بيان هـ   بيان ((((    ج ج ج ج ))))

ا���ـــــــــ�ن

ا8� ادات وا8@/ اآ�ت وا�/� <�ت :-

الصدقات الجارية

إعانة الوزارة السنوية

تبرعات كافل اليتيم

إشتراكات األعضاء

التبرعات النقدية

التبرعات العينية

الزكاة الشرعية

تبرعات رأسمالية

إيرادات البرامج واألنشطة

إ����A ا8� ادات وا8@/ اآ�ت وا�/� <�ت

تبرعات السحور الخيري

كسوة الشتاء

كسوة العيد

تبرعات السلة الرمضانية

تبرعات صندوق األوقاف

مشروع الحج والعمرة

اإليرادات األخري

ا���C<�ات وا��B و�6ت :-

المساعدات والنفقات

المصاريف العمومية واإلدارية

خسائر رأسمالية

إستهالك األصول الثابتة

إطفاء مصروفات التأسيس

التغير في صافي األصول بداية العام

ا�/�G  �6 �6�1 ا�12ل EF  ا�+�م

( ا�!�L�Mت وا�,���Kت ا��	�(� F� 5'�Iء �! G�Fأ .E هCD ا�(%ا�7 ا������ )

بيان (ب)

إطفاء مصاريف التحسينات على المباني

إطفاء نفقات إرادية

إجمالي المصروفات

التغير في صافي األصول خالل العام

التحويالت بين فئات األصول

التغير في صافي األصول بعد التحويالت



١٤٣٤/١٢/٢٩هـ
ر��ل �+�دي

١٤٣٣/١٢/٢٩هـ
ر��ل �+�دي

٤،٥٢٢،٢٤٥٤،٠٨١،٥٨٩

٩٦،٤٤٥٦١،٤٠٢

    ـ٢٣،١٠٤

٧٩،٨٦٥٧٩،٨٦٥

٩٩،٣٥٦٧٠،٠١٩

١٠،١٦٨١٠،١٦٨

(٩٠٤)٦٤،٠٩٠

(٥٧،٥٨٥)(١٥٩،١٠٢)

(١٢،٥٠٠)١٢،٥٠٠

٧٤،١٥١١٤٥،٠٥٤

٤،٨٣٤،٣٤٥٤،٣٦٥،٥٨٥

(٢١٥،٧٧٧)(١٩٧،٩٨٣)

(١٤٥،٥٩٧)(٣٥٣،٩٩٧)

     ـ١،٧٥٠

     ـ٢،٤٥٠

(٣٥٧،١٧٤)(٥٥١،٩٨٠)

(٥٠،٨٤٠)       ـ

(٥٠،٨٤٠)       ـ

٤،٤٧٧،١٧١٣،٧٦٢،٧٦٥

٥،٧٨٩،٣٣٠٢،٠٢٦،٥٦٥

١٠،٢٦٦،٥٠١٥،٧٨٩،٣٣٠

المستلم من إستبعادات التحسينات على المباني

-�H�
� ا�2>;- ا�/�� -���I�6�1 ا�/���6ت ا�

صافي التغير في رصيد النقدية خالل العام

التغير في صافي األصول

اإلستهــالك

إطفاء مصاريف التأسيس

إطفاء مصاريف التحسينات على المباني

إطفاء نفقات إرادية مؤجلة

التغير في المدفوع مقدماً

التغير في أرصدة مدينة أخري

-�H�G</ا�2>;- ا� �
 -���I�6�1 ا�/���6ت ا�

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
( ٥٦٨ )  ��	
 ��� وزارة ا���ون ا������ ���&. �!	�" ��#��

ا�-,	  - ا��+*(� ا��	��� - ا����'� ا�#	
�� ا�&#%د!�

قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف ١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩١٤٣٤/١٢/٢٩هـ   بيان هـ   بيان هـ   بيان هـ   بيان ((((    د د د د ))))

ا���ـــــــــ�ن

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :-

خسائر رأسمالية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية :-

إضافات األصول الثابتة

إضافات التحسينات على المباني

التغير في الذمم الدائنة

التغير في أرصدة دائنة أخري

المستلم من إستبعادات األصول الثابتة

-�
� ا�2>;- ا��J/�8ر -���I�6�1 ا�/���6ت ا�

رصيد النقدية آخر العام

( ا�!�L�Mت وا�,���Kت ا��	�(� F� 5'�Iء �! G�Fأ .E هCD ا�(%ا�7 ا������ )

رصيد النقدية أول العام

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :-

نفقات إرادية مؤجلة



 الدخل ، وتقدر األعمار التشغيلية للممتلكات و املعدات حسب النسب املوضحة يف إيضاح رقم ( ٥ ) .

العرف احملاسيب :-

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقيةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية

  السعودية للمحاسبني القانونيني وفيما يلي ملخصاً ألهم السياسات احملاسبية املتبعة .

( ٥٦٨ ) ��	
 ��� وزارة ا���ون ا������ ���&. �!	�" ��#��

ا�-,	 - ا��+*(� ا��	��� - ا����'� ا�#	
�� ا�&#%د!�

إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((٢٢٢٢))))    أهم السياسات احملاسبية أهم السياسات احملاسبية أهم السياسات احملاسبية أهم السياسات احملاسبية ::::-

���Lت Lـــــ�ل ا���ا�K ا�����-�إ
�ICH- ا�����ـ- ا���M/I- �6 ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ

إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((١١١١))))    الوضع النظامي للجمعية الوضع النظامي للجمعية الوضع النظامي للجمعية الوضع النظامي للجمعية ::::-

إمكانيـــهم .

ـ قربت األرقام الظاهرة يف البيانات احلسابية إىل أقرب ريال سعودي صحيح القوائم .
ـ القوائم املالية للجمعية تغطي الفترة من ١٤٣٤/٠١/٠١هـ إىل ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ .

إيضاح عــــام إيضاح عــــام إيضاح عــــام إيضاح عــــام ::::-

ـ  تعد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية وتعرض بالريال السعودي ، كما يتم إستخـدام األساس

  إستهالكها املتراكم بتاريخ بيعها أو إستبعادها ويتم إثبات الربح أو اخلسارة الناجتة عن ذلك ضمن قائمة

ـ يتم إثبات األصول الثابتة بتكلفتها التارخيية وجيري إستهالكها على مدار العمر التشغيلي املقدر هلا وفقاً
  لطريقة القسط الثابت و تشمل التكلفة سعر الشـراء مضافاً  له كل املصروفات واألعباء اليت مت حتملها
  حىت يصبح األصل يف اخلدمة ، كما يتم حذف األصــول الثابتة املباعة أو  املستبـعدة من الدفاتر مع

األصول الثابتة :-

ـ مت التعديل يف أرقام سنة املقارنة لتتماشي مع عرض أرقام السنة احلالية .

    النقـدي يف إثيات اإليرادات من اإلشتراكات والتـربعات والزكاة واإليرادات من األنشطة املختلفة
   األخري و يتم إتباع أساس اإلستحقـاق يف إثبات إيرادات إعانـة الوزارة واملصروفات .

  سجلت اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية يف وزارة الشؤون اإلجتماعية حتت الرقم (٥٦٨)
بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٧هـ  ودف اجلمعية إيل تقدمي اخلدمات الىت حتتاجها منطقتها وتشمل هذه اخلدمات

مايلي :-
ـ تقدمي املساعدات املالية والعيـنية إيل األسر و األفراد احملتاجني ومساعدات حتسني املساكن وذلك على

ـ لقد مت إعداد القوائم املالية وفقاً للمعايـري احملاسبية باململكة العربية السعودية و الصادرة عن اهليئــة

 ضوء البحث اإلجتماعي امليداين وكذلك املساعدة على تسديد إجيارات املستفيدين وتسديد ديوم  و من
 يف حكمهم  وأخرياً تقوم اجلمعية بتقدمي خدمات عامة يف مجيع األغراض اإلجتماعية واخلريية يف حـدود



١٤٣٤هـ
ر��ل �+�دي

١٤٣٣هـ
ر��ل �+�دي

٣٤،٦٤٧٢٥،٧٨٨

١،٢٣٣،٤٤٠٩٤٢،٢٠٠

١،٢٠٦،٦٥٩٥٩٣،٧٥٨

٩٣٠،١٤٧١،٢٣١،٠٧٠

٣٣٥،٣٠١٦١٧،٥٥٨

٢،٧٢٤،٠٨٤٨٨٢،٩١٠

٢،٩٢٣،٦٢٠١،١٧١،٣٧٨

١٣٣،٢٢٥٤٢،٨٤٥

٨٩،٤٤٣٢٦،٥٤٩

٤٢٨،٨٤٥١٨٣،٥٨٧

٢٢٧،٠٩٠٧١،٦٨٧

١٠،٢٦٦،٥٠١٥،٧٨٩،٣٣٠

١٤٣٤هـ
ر��ل �+�دي

١٤٣٣هـ
ر��ل �+�دي

٣٢،٣٦٦٢٢،١٨١

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠

٦،٧٥٠١١،٣٥٠

     ـ٥١،٠٠٠

     ـ١،٠٠٠

٢٤١،١١٦١٨٣،٥٣١

المجمـــــوع

مصرف الراجحي ( وقف )

بنك الرياض

مصرف اإلنماء

بنك الجزيرة

البنك العربي الوطني

بنك البالد

إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((٣٣٣٣))))    النقد بالصندوق و لدي البنوك النقد بالصندوق و لدي البنوك النقد بالصندوق و لدي البنوك النقد بالصندوق و لدي البنوك ::::-

ا���ــــــــــــــــــــــ�ن

البنك األهلي

مصرف الراجحي الرئيسي

مصرف الراجحي ( كفالة )

مصرف الراجحي ( زكاة )

النقد بالصندوق

المجمـــــوع

إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((٤٤٤٤))))    األرصدة املدينة األخري األرصدة املدينة األخري األرصدة املدينة األخري األرصدة املدينة األخري ::::-

ا���ــــــــــــــــــــــ�ن

عهد الموظفين

اإليرادات المستحقة

تأمين لدي الغير

سلف الموظفين

شيكات تحت التحصيل



إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((٥٥٥٥)))) :  :  :  : األصول الثابتة وإستهالكاتها األصول الثابتة وإستهالكاتها األصول الثابتة وإستهالكاتها األصول الثابتة وإستهالكاتها ::::-

الرصيد 
بداية العام

ر��ل �+�دي

اإلضافات 
خالل العام

ر��ل �+�دي

اإلستبعادات 
خالل العام

ر��ل �+�دي

الرصيد 
نهاية العام

ر��ل �+�دي

مجمع اإلهالك
 بداية العام

ر��ل �+�دي

اإلهالك
 خالل العام

ر��ل �+�دي

إهالك مستبعد
 خالل العام

ر��ل �+�دي

مجمع اإلهالك
 نهاية العام

ر��ل �+�دي

١٤٣٤هـ

ر��ل �+�دي

١٤٣٣هـ

ر��ل �+�دي

%٢٠٢٧٩،١٥٠١٦٨،٠٠٠٤٤٧،١٥٠٥٧،٦٤٨٦٠،٣١٠١١٧،٩٥٨٣٢٩،١٩٢٢٢١،٥٠٢

%٣٥،٥٧٣١٠٢،٣٢٤١١١،٢٧٣(٢٢٩)١٣٧،٨٩٧٢٣،٠٣٤١٢،٧٦٨(٤،٥٠٠)١٠١٣٤،٣٠٧٨،٠٩٠

%١٥١٤٢،١١٩٣٩،٦٨٧١٨١،٨٠٦٣٤،٣٨١٢٣،٠٦٧٥٧،٤٤٨١٢٤،٣٥٨١٠٧،٧٣٨

٢١٠،٩٧٩٥٥٥،٨٧٤٤٤٠،٥١٣(٢٢٩)٧٦٦،٨٥٣١١٥،٠٦٣٩٦،١٤٥(٤،٥٠٠)٥٥٥،٥٧٦٢١٥،٧٧٧ امــــــــــــوعامــــــــــــوعامــــــــــــوعامــــــــــــوع

اإلستهالك املتـــراكماإلستهالك املتـــراكماإلستهالك املتـــراكماإلستهالك املتـــراكمالتكفـــــــــــــــــــــــةالتكفـــــــــــــــــــــــةالتكفـــــــــــــــــــــــةالتكفـــــــــــــــــــــــة

البيــــان

صايف القيمة الدفتريةصايف القيمة الدفتريةصايف القيمة الدفتريةصايف القيمة الدفترية

السيارات

األثاث واملفروشات

األجهزة واملعدات املكتبية

نسبة
اإلهالك



١٤٣٤هـ
ر��ل �+�دي

١٤٣٣هـ
ر��ل �+�دي

    ـ٥،٣٩٤

٢١١،٦٠٨١٤٧،٨٣٥

١٨،٢٦٠١٣،٢٧٦

٢٣٥،٢٦٢١٦١،١١١

١٤٣٤هـ
ر��ل �+�دي

١٤٣٣هـ
ر��ل �+�دي

٢٤٩،٥٠٠١٥٠،١٠٠

٣١٣،٠٠٠١٥٤،٠٠٠

٤،٥٩٨،٤٠٠٢،٩١٦،٢٠٠

١٨٨،٨٧٠١٨٧،٣٠٠

٦،٦٥٠١٠،٥٥٠

٤٢٣،٨٥٠٢٨٧،٨٢٠

٨٣٦،٧٩٨٤٤٣،٦٦٠

٢٠،٠٠٠  ـ

٨٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٣،٣٠٠  ـ

٢٣،٧١٠٢،١٠٠

١،٢٦٨،٥٣٦٣٧٤،٣١٧

١٥٤،٦٠٥٦٩،٤٢١

   ـ١٩٨،٠٠٠

   ـ١٥١،١٠٠

١٥،٠٥٠١٦٢،٦٥٠

٨،٥٠٨،٠٦٩٤،٨٣١،٤١٨

مصاريف أخري

المجمـــــوع

كسوة العيد

إيجار منازل

شراء منازل

إعانة زواج

نفقات صحية

برامج حفالت وأنشطة

تأهيل وتدريب

مواد غذائية

إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((٧٧٧٧))))    املساعدات والنفقات املساعدات والنفقات املساعدات والنفقات املساعدات والنفقات ::::-

السلة الرمضانية

ا���ــــــــــــــــــــــ�ن

حقيبة مدرسية

فواتير خدمات ( كهرباء + تليفون )

أحذية ومالبس

كفالة أيتام

أجهزة كهربائية

برامج الحج

المجمـــــوع

إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((٦٦٦٦))))    األرصدة الدائنة األخري األرصدة الدائنة األخري األرصدة الدائنة األخري األرصدة الدائنة األخري ::::-

ا���ــــــــــــــــــــــ�ن

رواتب مستحقة

مصروفات مستحقة

مؤسسة التأمينات اإلجتماعية



١٤٣٤هـ
ر��ل �+�دي

١٤٣٣هـ
ر��ل �+�دي

٣،٣٦٤،٠١٨٢،٨٢٩،٩٩٧

٣٥٢     ـ

٥١،٢٤٢٢٧٤،٦٢٤

٥٩،٩٣٣٤٥،٧٥١

٤٢،٣٩٢٥٥،٧٥٥

١٧،٠٢١٣٣،٠٩٥

٤٦،٧٢٤١٥٣،٠٧٢

٥،٣٩٥٧،٧٧٥

١٣٥،٥٠٠٦٣،٩٠٣

٣،٧٧٨٤،٥٧١

٣،٠٣٩٢،٦٩٤

٢٣،١٧١١٢،٧١٤

٢٨،٤٢٦١٧،٤٦٣

٦٥٤،٤٦٩٧٠٠،٣٦٠

   ـ١٠،٢٠٠

٤،٣٥٤١٣،٥٠٩

٤،٤٤٩،٦٦٢٤،٢١٥،٦٣٥

دعاية وإعالن

تأمين سيارات

مصروفات متنوعة

عموالت ومصاريف بنكية

محروقات

مواد نظافة

مصاريف سفر وإنتقال

مصاريف ضيافة وإعاشة

رسوم حكومية

إيضاح إيضاح إيضاح إيضاح ((((٨٨٨٨))))    املصروفات العمومية واإلدارية املصروفات العمومية واإلدارية املصروفات العمومية واإلدارية املصروفات العمومية واإلدارية ::::-

ا���ــــــــــــــــــــــ�ن

رواتب وأجور ومكافآت

المجمـــــوع

التأمينات اإلجتماعية

مكتبية ومطبوعات

تليفون وبريد وإنترنت

إصالح وصيانة

كهرباء ومياه

إيجارات الجمعية


