
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

هـ1436/12/30 للسنة المالية المنتهية في 

 ( 568 )جمعية خيرية سجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية - الخبر

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية



( 568 )جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية - الخبر

:-الفهــرس 

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية

الصفحةالموضــوع

{ 8-1 }بيانإيضاحات حول القوائم المالية

{أ  }بيان تقرير مراجعي الحسابات
{ب  }بيان هـ1436/12/30قائمة المركز المالي كما في 

{ج  }بيان هـ1436/12/30قائمة األنشطة للسنة المالية المنتهية في 
{د  }بيان هـ1436/12/30قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 



اجملموعة السعودية للمحاسبة واملراجعة:  من 
اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية                 احملرتمني/  إىل السادة 

000             السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

{أ}   تقرير مراجعي احلسابات

 كما يف للجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية لقد راجعنا قائمة املركز املايل
هـ ، وقائمة األنشطة وقائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ1436/12/30

املعتربة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم واملعدة من قبل اإلدارة (8)إىل رقم  (1)واإليضاحات من رقم 
واملقدمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات الىت طلبناها ، إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول القوائم املالية

.إستناداً إيل املراجعة الىت قمنا هبا 
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 
:-الرأي المطلق 

:- في رأينا أن القوائم المالية ككل 

كما هو عليه يفللجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية تظهر بعدل املركز املايل 

هـ ، ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية للسنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ  يف ضوء العرض1436/12/30

(2)واإلفصاح للمعلومات اليت حتتوي عليها القوائم املالية ووفقاً للسياسات احملاسبية املذكورة يف إيضاح 

.ووفقاً للمعايري احملاسبية املتعارف عليها املالئمة لظروف اجلمعية فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية 

اجملموعة السعودية للمحاسبة واملراجعة                                                   
(1)سجل رقم                                                                                 

عبدالعزيز بن صاحل اجلاسر                                                          

محاسب قانوني هـ                                             1437/04/28التاريخ 

(74)قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم م                                  2016/02/08الموافق 



ترميزإيضاح
هـ1436/12/30

لاير سعودي

هـ1435/12/30

لاير سعودي

{ 3 }140222,378,26217,302,773

130425,58214,661

{ 4 }139954,393763,697

22,458,23718,081,131

{ 5 }110015,213,884841,289

119924,879104,744

1199584,512777,390

119946,45862,786

15,869,7331,786,209

38,327,97019,867,340

25019,0009,000

{ 6 }25993,398,5741,452,367

3,407,5741,461,367

12,046,6891,962,349

16,443,62416,443,624

      ـــ6,430,083

34,920,39618,405,973

38,327,97019,867,340

حماسب اجلمعية

ركان محد عبدالكريم املعشوق

األصول المتداولة

النقد بالصندوق ولدي البنوك

(ج)بيان 

:-صافي األصول 

صافي األصول الغير مقيدة

أوقاف- صافي األصول 

مجموع  صافي األصول

المصروفات المدفوعة مقدماً

:-اإللتزامات 

األرصدة المدينة األخري

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
( 568 )جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية - الخبر

(ب  )هـ   بيان 1436/12/30قائمة املركز املايل كما يف 

البيـــــــــان

األصـــول

:-األصول غير المتداولة 

مجموع األصول المتداولة

اإليضاحات والبيانات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )  )

األصول الثابتة بالصافي

صافي مصاريف التأسيس

األرصدة الدائنة 

التحسينات على المباني

نفقات إيرادية مؤجلة

مجموع األصول غير المتداولة

مجموع األصـــول

:-اإللتزامات وصافي األصول 

املشـــرف املالياملدير العام

األرصدة الدائنة األخري

مجموع اإللتزامات

مجموع اإللتزامات وصافي األصول

صافي األصول المقيدة

حممــــد بن خالــد الدبـــل/ األستاذ 

نائب رئيس جملس اإلدارة

صاحل عبدالرمحن اليوسف. د عبداهلل بن راشد اخلالدي/ األستاذ 



ترميزإيضاح
أنشطة غير مقيدة

لاير سعودي

أنشطة مقيدة

لاير سعودي

أنشطة أوقاف

لاير سعودي

هـ1436/12/30

لاير سعودي

هـ1435/12/30

لاير سعودي

4100

662,000584,500       ـــ       ـــ4101662,000

4,925,8132,735,319       ـــ       ـــ41024,925,813

707,000490,767       ـــ       ـــ4199707,000

275,000       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ4199

3,433,7681,723,809       ـــ3,433,768       ـــ4104

166,699264,303       ـــ166,699       ـــ4199

7,998,9134,529,351       ـــ7,998,913       ـــ4199

1,761,6784,213,600       ـــ        ـــ43001,761,678

5,500,000654,828       ـــ        ـــ42025,500,000

450,686367,361       ـــ450,686       ـــ4199

6,430,0836,430,0833,431,608       ـــ       ـــ4199

2,205,1752,385,850       ـــ       ـــ41992,205,175

564,195613,236       ـــ564,195       ـــ4199

230,431259,196       ـــ230,431       ـــ4199

      ـــ3,500       ـــ3,500       ـــ4199

861,442344,800       ـــ861,442       ـــ4499

146,90776,457       ـــ       ـــ4199146,907

2,102,0336,000       ـــ2,102,033       ـــ4199

297,415123,808       ـــ       ـــ4199297,415

      ـــ23,810       ـــ23,810       ـــ4199

2,50010,000       ـــ2,500       ـــ4199

      ـــ200,000       ـــ200,000       ـــ4199

      ـــ100,000       ـــ100,000       ـــ4199

91,000       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ4199

221,30035,000       ـــ221,300       ـــ4199

150,220198,468       ـــ150,220       ـــ4199

      ـــ235,925       ـــ235,925       ـــ4105

184,76098,340       ـــ184,760       ـــ4199

      ـــ1,265,537       ـــ       ـــ41991,265,537

544,000559,600       ـــ       ـــ4199544,000

      ـــ143,976       ـــ       ـــ4199143,976

61,67972,000       ـــ       ـــ360061,679

18,221,18016,930,1826,430,08341,581,44524,144,201

هدية العيد

  إجمالي اإليرادات واإلشتراكات والتبرعات

:- اإليرادات واإلشتراكات والتبرعات 

خصم مكتسب

إيرادات ريع العقار

تبرعات زكاة الفطر

تبرعات شراء منازل

تبرعات أجهزة كهربائية

تبرعات كفالة أرملة

مساهمة في رواتب اإلدارة

دعم صندوق الموارد البشرية للرواتب

تبرعات ترميم منازل

تبرعات النفقات الصحية

تبرعات لشراء أثاثات

تبرعات الحقيبة المدرسية

تبرعات أضاحي

تابع الصفحة التالية

تبرعات السحور الخيري

كسوة الشتاء

كسوة العيد

تبرعات السلة الرمضانية

تبرعات صندوق األوقاف

مشروع الحج والعمرة

اإليرادات األخري

تبرعات بناء األسهم العشرة

تبرعات تدريب وتأهيل

إعانة الوزارة السنوية

تبرعات كافل اليتيم

إشتراكات األعضاء

التبرعات النقدية

التبرعات العينية

الزكاة الشرعية

تبرعات رأسمالية

إيرادات البرامج واألنشطة

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
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(ج  )هـ   بيان 1436/12/30قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف 

البيـــــــــان

الصدقات الجارية



ترميزإيضاح
أنشطة غير مقيدة

لاير سعودي

أنشطة مقيدة

لاير سعودي

أنشطة أوقاف

لاير سعودي

هـ1436/12/30

لاير سعودي

هـ1435/12/30

لاير سعودي

19,258,72412,023,573        ـــ        ـــ310019,258,724{ 7 }

4,925,6714,590,006        ـــ        ـــ34004,925,671{ 8 }

      ـــ1,000        ـــ        ـــ34991,000

538,411155,903        ـــ        ـــ3500538,411

79,86579,865        ـــ        ـــ359979,865

241,523222,622        ـــ        ـــ3599241,523

21,82820,518        ـــ        ـــ359921,828

25,067,02217,092,487      ـــ      ـــ25,067,022

(6,845,842)16,930,1826,430,08316,514,4237,051,714

        ـــ         ـــ        ـــ(16,930,182)16,930,182

6,430,08316,514,4237,051,714       ـــ10,084,340

18,405,97311,354,259        ـــ1,962,34916,443,624

12,046,68916,443,6246,430,08334,920,39618,405,973

التحويالت بين فئات األصول

التغير في صافي األصول بداية العام

(ب)بيان التغير في صافي األصول آخر العام

( اإليضاحات والبيانات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )

  التغير في صافي األصول بعد التحويالت

إستهالك األصول الثابتة

إطفاء مصروفات التأسيس

إطفاء مصاريف التحسينات على المباني

إطفاء نفقات إيرادية

إجمالي المصروفات

التغير في صافي األصول خالل العام

:-المساعدات والمصروفات 

المساعدات والنفقات

المصاريف العمومية واإلدارية

خسائر رأسمالية

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
( 568 )جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم 
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(ج  )هـ   بيان 1436/12/30تابع قائمة األنشطة للسنة املالية املنتهية يف 

البيـــــــــان



هـ1436/12/30

لاير سعودي

هـ1435/12/30

لاير سعودي

16,514,4237,051,714

538,411155,903

    ـــ1,143

79,86579,865

241,523222,622

21,82820,518

(10,921)(1,630)

709,304(522,581)

1,946,2071,217,105

20,041,7838,223,516

(14,912,149)(441,318)

(48,645)(693,126)

(14,960,794)(1,134,444)

(5,500)(52,800)

(5,500)(52,800)

5,075,4897,036,272

17,302,77310,266,501

22,378,26217,302,773 رصيد النقدية آخر العام

اإليضاحات والبيانات المرفقة تشكل جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية )  )

رصيد النقدية أول العام

:-التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

نفقات إيرادية مؤجلة

إضافات التحسينات على المباني

التغير في أرصدة دائنة أخري

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ً التغير في المدفوع مقدما

التغير في أرصدة مدينة أخري

صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية
( 568 )جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم  
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(د  )هـ   بيان 1436/12/30قائمة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية يف 

البيـــــــــان

:-التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

خسائر رأسمالية

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

صافي التغير في النقدية خالل العام

التغير في صافي األصول

إستهالك األصول الثابتة

إطفاء مصاريف التأسيس

إطفاء مصاريف التحسينات على المباني

إطفاء نفقات إيرادية مؤجلة

:-التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

إضافات األصول الثابتة



  يف إثيات اإليرادات من اإلشرتاكات والتـربعات والزكاة واإليرادات من األنشطة املختــــلفة األخري ويتم إتباع
.  أساس اإلستحقـاق يف إثبات إيرادات إعانـة الوزارة واملصروفات 

(568)يف وزارة الشؤون اإلجتماعية حتت الرقم  الجمعية الخيرية لرعاية األيتـــام بالمنطقة الشرقية  سجلت
هـ  وهتدف اجلمعية إيل تقدمي اخلـــــــــــــــــدمات الىت حتتاجها منطقتها وتشمل هذه اخلدمات1431/4/27بتاريخ 
:-مايلي 

ــــــ تقديـم املساعـــــــــــــدات املالية والعيـنية إيل األيتام وأسرهم وذلك على ضـوء البحث اإلجتماعي امليداين وكذلـك

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

 املساعدة على تسديد إجيارات املستفيدين واألجهزة الكهربائية وترميم وتأثيث  املنازل وأخـرياً تقـــــــــــــــوم اجلمعـــية
 بتقدمي خدمات عامة يف مجيع األغراض اإلجتماعية واخلريية وبرامج التأهيل والتدريـــــب لبناء شخصية اليتيـــــــــــم

:-العرف المحاسبي 

.ــــــ قربت األرقام الظاهرة يف البيانات احلسابية إىل أقرب لاير سعودي 
.هـ 1436/12/30هـ إىل 1436/01/01ــــــ القوائم املالية للجمعية تغطي الفرتة من 

-:إيضاح عــــام 

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

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

ـــــ يتم إثبات األصول الثابتة بتكلفتها التارخيية وجيري إهـــــــــــــــــــــــــــــــالكها على مدار العمر التشغيلي املقدر هلا وفقًا
  لطريقة القسط الثابت و تشمل التكلفة سعر الشـراء مضافاً  له كل املصــــــــــــــــــــــروفات واألعبــــــاء اليت مت حتملها
  حىت يصبح األصل يف اخلدمة ، كما يتم حذف األصــــــــــــــــــــــــــــــول الثابتة املباعة أو املستبـعدة من الدفـــــــــــــــــاتر مع

:-األصول الثابتة 

 .( 5 ) األنشطة وتقدر األعمار التشغيلية للممتلكات و املعدات حسب النسب املوضحة يف إيضاح رقم 

اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام باملنطقة الشرقية

.  للمحاسبني القانونيني وفيما يلي ملخصاً ألهم السياسات احملاسبية املتبعة 

( 568 )جمعية خيرية مسجلة في وزارة الشؤون اإلجتماعية برقم 

المملكة العربية السعودية- المنطقة الشرقية - الخبر

-:أهم السياسات احملاسبية  (2)إيضاح 

إيضاحات حـــــول القوائم المالية

هـ1436/12/30للسنة المنتهية في 

-:الوضع النظامي للجمعية  (1)إيضاح 

. يف حـدود إمكانياتـــهم 



هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

      ـــ255

1,440,3991,884,764

3,338,962885,960

2,963,9611,026,569

1,422196,848

6,567,5004,268,459

1,148,5916,190,130

241,295220,000

1,533,6291,218,533

572,593355,373

3,806,390629,336

763,265426,801

22,378,26217,302,773

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

    ـــ10,643

34,933750,000

6,81712,697

2,0001,000

54,393763,697 المجمـــــوع

-:األرصدة املدينة األخري  (4)إيضاح 

البيــــــــــــــــــــــان

العهد النقدية

اإليرادات المستحقة

تأمين لدي الغير

سلف الموظفين

-:النقد بالصندوق و لدي البنوك  (3)إيضاح 

البيــــــــــــــــــــــان

البنك األهلي

مصرف الراجحي الرئيسي

(كفالة  )مصرف الراجحي 

(زكاة  )مصرف الراجحي 

النقد بالصندوق

المجمـــــوع

(وقف  )مصرف الراجحي 

بنك الرياض

مصرف اإلنماء

بنك الجزيرة

البنك العربي الوطني

بنك البالد

البنك السعودي الهولندي



-:األصول الثابتة وإهالكها  : (5)إيضاح 

الرصيد 

بداية العام

لاير سعودي

اإلضافات 

خالل العام

لاير سعودي

اإلستبعادات 

خالل العام

لاير سعودي

الرصيد 

نهاية العام

لاير سعودي

مجمع اإلهالك

 بداية العام

لاير سعودي

اإلهالك

 خالل العام

لاير سعودي

إهالك مستبعد

 خالل العام

لاير سعودي

مجمع اإلهالك

 نهاية العام

لاير سعودي

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

     ـــ7,652,550     ـــ     ـــ     ـــ     ـــ7,652,550     ـــ7,652,550     ـــ20%

     ـــ325,3256,872,125     ـــ325,325     ـــ7,197,450     ـــ7,197,450     ـــ

371,664350,486494,916     ـــ722,150227,234144,430     ـــ     ـــ20%722,150

80,045191,301197,467     ـــ271,34652,91027,135     ـــ10%250,37720,969

15%235,64441,180(4,350)272,47486,73841,521(3,207)125,052147,422148,906

1,208,17114,912,149(4,350)16,115,970366,882538,411(3,207)902,08615,213,884841,289

صافي القيمة الدفترية

األراضي

األثاث والمفروشات

األجهزة والمعدات المكتبية

نسبة

اإلهالك

المباني

السيارات

المجمــــــــــــوع

اإلستهالك المتـــراكمالتكلفـــــــــــــــــــــــة

البيــــان



هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

6,5009,175

    ـــ462,463

20,60616,845

2,909,0051,426,347

3,398,5741,452,367

هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

400,000376,250

194,750    ـــ

6,232,4915,164,800

    ـــ1,812,600

1,278,981253,539

13,8651,591

546,500635,942

    ـــ183,400

2,141,1881,067,370

760,70047,500

    ـــ400,000

    ـــ103,000

47,83018,700

760,616699,780

2,676,8092,802,923

845,725346,500

    ـــ200,300

259,700247,700

250,17066,818

221,00093,860

123,8495,550

19,258,72412,023,573

-:املساعدات والنفقات  (7)إيضاح 

السلة الرمضانية

البيــــــــــــــــــــــان

حقيبة مدرسية

تأمين للغير

المجمـــــوع

-:األرصدة الدائنة األخري  (6)إيضاح 

البيــــــــــــــــــــــان

مؤسسة التأمينات اإلجتماعية

أرصدة دائنة أخري

إيرادات مقبوضة مقدماً

(تليفون + كهرباء  )فواتير خدمات 

أحذية ومالبس

كفالة أيتام

أجهزة كهربائية

برامج الحج والعمرة

مصاريف ونفقات أخري

كفالة أرملة

هدية العيد

إعانة زواج

كسوة الشتاء

المجمـــــوع

كسوة العيد

إيجار وترميم منازل

شراء أثاثات

شراء منازل

نفقات صحية

برامج حفالت وأنشطة

تأهيل وتدريب ونفقات تعليمية

زكاة الفطر

مساعدات األضاحي



هـ1436

لاير سعودي

هـ1435

لاير سعودي

3,657,8853,487,995

130,60063,556

69,92869,227

43,09038,735

51,23139,330

157,194195,037

17,40518,338

59,72531,424

9,0988,941

20,22910,542

11,5706,583

14,92015,358

598,865586,237

10,6767,300

71,7858,550

1,4702,853

4,925,6714,590,006

-:املصروفات العمومية واإلدارية  (8)إيضاح 

البيــــــــــــــــــــــان

رواتب وأجور ومكافآت

المجمـــــوع

مكتبية ومطبوعات

تليفون وبريد وإنترنت

إصالح وصيانة

كهرباء ومياه

إيجارات الجمعية

دعاية وإعالن

تأمين سيارات

مصروفات متنوعة

عموالت ومصاريف بنكية

محروقات وصيانة سيارات

مواد نظافة

مصاريف سفر وإنتقال

مصاريف ضيافة وإعاشة

رسوم حكومية

تدريب وتأهيل


