
 
 

  
 

                                                                             
 
 
 
 
 

 البر الخيرية بثالثاء الخرم  جمعية
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميهمســـــجلة بوزارة 

 المملكة العربية السعودية  – مكة المكرمةمنطقة 
 م9132ديسمبر  13كما في القوائم المالية 

 وتقرير المراجع المستقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 البر الخيرية بثالثاء الخرم جمعية 
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميهمسجلة بوزارة 
 المراجع المستقلتقرير و  القوائم المالية

 
 
 
 

 الفهـــــرس   

 

 الصفحة

  المراجع المستقلتقرير 

 
 

1 – 2 

 3 الي قائمة المركز الم

 4 األنشطةقائمة 

 5 قائمة التدفقات النقدية

 16 - 6  اإليضاحات حول القوائم المالية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
 (رياالت السعوديةالمبالغ بال)    م 9132ديسمبر  13كما في 

 
 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول
       األصول المتداولة
  211,211,2   213161262  (3)  النقد لدى البنوك 

 -  261112  (4)  وارصدة مدينة اخرى مصروفات مدفوعة مقدما
  911191322   914311143    مجموع األصول المتداولة

       اصول االوقاف
 -   4,,11,311  (5)  اوقاف -مشروعات تحت التنفيذ 
 -   ,,,1,1  (6)  صافى اصول االوقاف
 -  313111114    مجموع اصول االوقاف
       األصول غير المتداولة

  ,11,121,5   11,221,63  (1)  العقارات واالالت والمعدات صافي
 -   ,,1,15  (,)  غير ملموسةصافى االصول ال

  311191141  3133211,1    مجموع األصول غير المتداولة
  111141912  41,121412    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       اإللتزامات وصافي األصول
       االلتزامات المتداوله
 ,,,151  -    مصروفات مستحقة

 341111  -    ع االلتزامات المتداولهمجمو 
       االلتزامات الغير المتداوله

 341634  341634    مخصص مكافاه نهايه الخدمه
 141,14  141,14    مجموع االلتزامات الغير المتداوله

 421,14  141,14    مجموع االلتزامات 
       صـــــــــافي األصــــــــــــــول

  21,461163   316261141    ل غير المقيدةصافي األصو 
  6,21,42   2,11621  (14)  صافي األصول المقيدة

  ,,1,214  -    صــافــي أصــول األوقــاف
  111941,14   41,111114    مجموع صـــــــــافي األصــــــــــــــول

  111141912   41,121412    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي اإللتزامات وصافي األصول
 

 تقرأ معهاو  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 15)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 

(3) 
 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 قائمة األنشطة  
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 

 
 إيضاح

 
 أوقاف  مقيدة  غير مقيدة

 إجمالي 
ديسمبر  13

 م9132
 

 إجمالي
ديسمبر  13

 م9132
            اإليرادات والمكاسب

 42,1,34  116341,21  -  -  116341,21   التبرعات النقدية العامة
 1,21,66  ,3,1166  -  ,3,1166  -  (2) التبرعات النقدية المقيدة
 4212,1  5211141  5211141  -  -   التبرعات النقدية أوقاف

 ,442125  4511334  -  -  4511334   التبــــــــــرعات العينيـة
 -  ,,,1,1  -  -  ,,,1,1   التبــــــــــرعات العينيـة اصول اوقاف

 ,,316  ,,,41    -  ,,,41   إيرادات االشتراكات
 ,,111  1,11111  -  1,11111  -   ـــــــــرعات الزكاةتبـــــ

 ,,,511,  -  -  -  -   إعانات الوزارة
            صافي األصول المحررة من القيود
-  -   )4,,,31,,1(  ),,,21,1(  4,,,1,3,1   إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة التصنيف  911111342  1131,1,21  )43412,1(  9321424  11411,2,4  إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 
            المصروفات والخسائر
 11,3612,1  1111115,5 -  -   1111115,5  (,1) المســـــــــــاعدات النقدية
 5631514  6211345 -  -   6211345  (11) المســـــــــــاعدات العينية
 ,42141  ,,1,612 -  -   ,,1,612  (12) مصــــــــروفات األنشطة

 ,222114  3551212 -  -   3551212  (13) المصروفات العمومية واإلدارية
 4,,21,  121616 -  -   121616  (1) العقارات واالالت والمعدات إهـالك
 -  ,,115 -  -   ,,115  (,) االصول الغير ملموسة اطفاء

 911311124  919211432 -  -   919211432   المصروفات والخسائرإجمالي 
 3111,4  21213,2  )43412,1(  9321424  3131,1441  التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة

            البنود اإلستثنائية
 ,42115  - -  -   -   تسويات سنوات سابقة

 491342  -  -  -  -  التغير في صافي األصول من البنود اإلستثنائية
 441999  21213,2  )43412,1(  9321424  3131,1441  التغير في صافي األصول

 -  -  3261463  -  )3261463(   التحويل بين بنود صافي األصول
 3166213,3  3112416,5  ,,1,214  6,21,42  21,461163   صافي األصول بداية السنة
 111941,14  41,111114  -  2111,91  11,2,1341   صافي األصول نهاية السنة

 تقرأ معهاالمالية و  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم( 15)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
(4) 

 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
  (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

  قائمة التدفقات النقدية
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 

 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  551222  121162,  التغـــير في صافي األصول

  4,,21,  121616  العقارات واالالت والمعدات إهالك

 -  ,,115  االصول الغير ملموسة اطفاء

 -  (,,,1,1)  ــــــــرعات العينيـة اصول اوقافالتبــ

  ,311199  2111144  التغيــــــــــر في صافي األصول بعد التســويات
     التغيرات في األصول واإللتزامات المتداولة

 ,,,351  -  قروض حسنه

 -  (261112)  مصروفات مدفوعة مقدما 

 (,,3115)  (,,,151)  مصروفات مستحقة

 ,314119  1321411   األنشطة التشغيليةالناتج من  في النقدصا
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (4,,11,311)  اوقاف -اضافات مشروعات تحت التنفيذ 

 (,11161)  (4114,2)  العقارات واالالت والمعداتشراء 

 -  (,,,2,1)  اصول غير ملموسةشراء 

 (331,31)  (313141421)  األنشطة االستثمارية( ستخدم فيالم)صافي النقد 

  ,391133  (1241291)  السنةالتغير في النقدية خالل 
  215121,13  211,211,2  السنةالنقدية وما في حكمها في بداية 

  911191322  9113,19,2  السنةالنقدية وما في حكمها في نهاية 
 

 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 15)إلي رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 

 
 
 
 

 
(5) 

 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في         

 
 -:التكوين والنشاط ( 3)

 .  هـ1422 /22/2وتاريخ  (  445) برقم  االجتماعية العمل والتنميهجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  البر بثالثاء الخرمجمعية 
 . المملكة العربية السعودية  –الليث ومركزها الرئيسي  

 

- :وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 .ديم المساعدات المالية و العينية لألسر المستحقة تق *
 .القيام ببعض المشاريع الخيرية كمشروع إفطار صائم وكسوة العيد  *
 .االجتماعي للمستفيدين من خدماتها ستوى الصحي والثقافي والتعليمي و المساعدة في رفع الم *
 .حسين المساكن تقديم اإلعانات الالزمة كإعانات الزواج والخدمات العامة وت *
 .للجمعية  توضيحًا تفصيليًا بالنظام األساسيغير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة  *

 : السنه الماليه
 .ديسمبر من نفس العام  شهر تنتهي بنهاية و م2,12 يناير من العام شهر تبدأ السنة المالية في األول من

 

- : ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 9)
عداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشات الغير يتم عرض ال قوائم المالية المرفقة بالريـال السعودي وتم عرض وا 

هادفة للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة 
 .العربية السعودية  في المملكة هومتوسطة الحجم المعتمد

 

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

يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله  التي واالفتراضات , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة السنة إضافة إلى اإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل تلك 

 .لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات 
 

 :العرف المحاسبي 
ويـتم تسـجيل اإليـرادات والمصـروفات طبقـًا لمـا , بتسـجيل أصـولها وخصـومها طبقـًا لمبـدأ التكلفـة الفعليـة عنـد حـدوثها تقوم الجمعيـة 

- :يلي
 
 

 
 
 

(6) 
 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م9132ديسمبر  13ية في عن السنة المنته       

 
 

- :اإليرادات (  أ)
تتمثــل اإليــرادات فــي التبرعــات والصــدقات والزكــوات والمــنح والهبــات والتــي تتلقاهــا الجمعيــة مــن المتبــرعين وكــذلك كافــة اإليــرادات 

- :ا يلي األخرى وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقًا لم
يــتم إثبــات التبرعــات والصــدقات والزكــوات والمــنح والهبــات وكــذلك كافــة اإليــرادات األخــرى المتنوعــة طبقــًا ألســاس اإلســتحقاق  (1)

شـكل مـن أشـكال التصـرف بمـا يسـمح لهـا تحديـد كيفيـة  رع أو التصـرف فيـه بـ يتتمتـع الجمعيـة بسـلطة إدارة التبـعندما وذلك 
يكـون التبــرع قـاباًل للقيــاس أن و , ى التبـرع بدرجـة معقولــة مـن الثقــة وقـع الجمعيــة الحصـول علــتتوأن  اإلسـتخدام فـى المســتقبل 

 .بدرجة معقولة من الموضوعية 
رى المتنوعة طبقـًا لألسـاس وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخ

 .النقدي
صــورة خــدمات أو تجهيــزات أو منــافع أو مرافــق ضــمن اإليــرادات وذلــك عنــد إمكانيــة  فــييــه مــن تبرعــات يــتم إثبــات مــا يــتم تلق (2)

 .قياسها بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات 
 

- :المصـــــروفات (  ب)
يـتم  وكافـة المصـروفات األخـرى, الجمعيـة الناتجة عن مجهودات وظائف  تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات

داريةتصنيفها كمصاريف عمومية  - :وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي  وا 
 .يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -
 . وعة والزكاة  طبقًا لألساس النقدييتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتن -
 .يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -

 

 :النقدية وشبه النقدية
الحســابات الجاريــة وودائــع لخزينــة و ألغــراض إعــداد قائمــة التــدفقات النقديــة تتمثــل النقديــة وشــبه النقديــة مــن أرصــدة النقديــة فــي ا 

 . البنوك
 

 :الذمم المدينة
ــة للتحقــق بعــد أخــذ مخصــص كــافي للــديون المشــكوك فــي تحصــيلها   وتشــطب الــديون , تثبــت الــذمم المدينــة بصــافي قيمتهــا القابل

 .المعدومة عند تكبدها
 

- :المخـــــزون الســـــلعي 
تي لم ُتصرف حتى تاريخ القواِئم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية وال -

 .استالمها
المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقًا لطريقة الوارد أواًل ُيصرف أواًل وذلك بالنسبة  -

 .للمواد الغذائية واألدوية 
 

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

 
 

(1) 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في         

 
 : العقارات واالالت والمعدات

ويمكن تقدير  للجمعيةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  العقارات واالالت والمعداتبيتم االعتراف 
لتلك وتهلك القيمة الدفترية تكلفتها بدرجة عالية من الدقة 1 ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها مجمع االستهالك 

 :األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر وفقًا للمعدالت التالية 
 %4 المبــــــــــــــــــــاني
 %,2 السيــــــــــــــــارات

 %,1 أثاث ومفــــروشات
 %15 أجهزة وآالت وعدد
 %,1 البرامج االلكترونيه

 

 :مخصص مكافأة  نهاية الخدمة 
بشكل ( حسب شروط العقد لبعض الموظفين ) خصص مكاف ة نهاية الخدمة وفقا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي  يتم احتساب م

ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 .طبق في الدولة بدال من احتسابها بالطريقة االكتوارية وذلك لوجود التكلفة ال مبرر لها يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل الم

 

 :التبرعات 
يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقًا 

 .عين لطبيعة وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبر 
 

 :التبرعات العينية 
تم االستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة  التيالفترة المحاسبية  فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق 

 .للتحقق لتلك السلع فإنه يجب ت جيل االعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها 
 

 :قائمة التدفقات النقدية 
حكمها  في داد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومايتم إع

 .في أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية
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 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)مسجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م   9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في         

 
 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  النقد لدى البنوك                                   ( 1)

  11114,4  41,14,4  عام  –مصرف الراجحي 

  ,,1,12  ,,,1,1  كاة ز  –مصرف الراجحي 

  62212,2  5,11511  أيتام  –مصرف الراجحي 

  ,,23115  21,15,2  وقف  –مصرف الراجحي 

  ,1431,1  2311524  البنك االهلي التجاري

 -  4  البنك االهلي زكاه

 -  3414,1  البنك االهلي وقف

  ,222122  5221,24  بنك البالد

 -  521  بنك البالد زكاه

 -  ,6112  بنك البالد وقف

 -  32,1,25  مصرف االنماء

 -  2,1511  مصرف االنماء زكاه

 -  111621  مصرف االنماء وقف

  9113,19,2  911191322  
 

 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  ة مدينة اخرىوارصد مصروفات مدفوعة مقدما( 4)

-   ,,,151  مبني الجمعيه -ايجارات مقدمه 

-   11112,  مباني اوقاف مشتراه -دفعات مقدمه 

  2,1119   -
 
 
 

(2) 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)مسجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م   9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في         

 
 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  اوقاف -مشروعات تحت التنفيذ ( 4)

-   ,145,,,  وقف الوفاء

-   2361554  اوقاف -مبني محطه التحليه 

  311111114   -
 

 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  صافى اصول االوقاف( ,)

-   ,,,1,1  األراضي

  111111   -
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 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في         
 

 

  العقارات واالالت والمعدات صافي( 1)
 

 اإلجمالي  وعدد وآالت أجهزة  أثاث ومفروشات  السيارات  انيالمب  األراضي  

             التكلفة

 115161421  621,33  151524  ,,,34,1  ,,,14,1  ,,,25,1  الرصيد في بداية السنة

 4114,2  2414,2  -  -  ,,,231  -  إضافات خالل السنة

 ,314,1123  211199  341424  1421111  3,11111  2411111  الرصيد في نهاية السنة

             اإلهالك المتراكم

 4441311  5611,2  ,61,1  3411221  ,,3316  -  الرصيد في بداية السنة

 121616  1112,4  11552  -  61213  -  أهالك السنة

 4,41141  ,21,1,  11,11  1411221  121231  -  الرصيد في نهاية السنة

             

             القيمة الدفترية

 3112212,1  ,32113  11241  1  3911321  2411111  م 9132ديسمبر  13الرصيد 
 311191141  1313,  ,2143  1  31,1411  2411111  م 9132ديسمبر  13الرصيد 

 
 
 

 (11) 



 
 

 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)رقم ب االجتماعية العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)     م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 
 االجمالى  البرامج االلكترونيه  صافى االصول الغير ملموسة( 2)

     التكلفة

 ,,,2,1  ,,,2,1  إضافات خالل السنة

 911111  911111  الرصيد في نهاية السنة

     المتراكم االطفاء

 ,,115  ,,115  السنة اطفاء

 31411  31411  الرصيد في نهاية السنة

     

     القيمة الدفترية

 321411  321411  م 9132ديسمبر  13الرصيد 
 

 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  التبرعات النقدية المقيدة ( 2)

 1,21,66  ,3,1166  تبرعات كفاالت أيتام 

  1131,,2  32212,, 
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 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)     م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 
 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  دات النقديةالمســـــــــــاع( 31)

 ,,16411  ,,,2251  مساعدات كفاالت أيتام 

 ,,4515  ,,2414  مساعدات تفريج كربة 

 ,,,6,51  ,,3,312  مساعدات دعم اسر فقراء حاالت خاصة 

 ,,,151  ,,,1,,  مساعدات زواج 

 ,,,511  ,,34511  مساعدات بناء وتحسين مساكن 

 1,1165  131335  مساعدات إفطار طالب وطالبة 

 -  -  مساعدات اسر السجناء

 ,,,431  -  مساعدات متضرري الكوارث 

 ,,,451  ,,,6,1  مساعدات إفطار صائم 

 ,,,141  ,,,2,1  مساعدات صحية 

 221342  ,44125  مساعدات تعليميه

  313311424  3111,1211  
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 البر الخيرية بثالثاء الخرم  جمعية
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)     م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 

 

 
 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  المســـــــــــاعدات العينية( 33)

 55511,4  6131345  ات عينية مواد غذائية مساعد

 ,141,  ,,,241  مساعدات عينية أثاث وأجهزة وبرادات 

  ,211144  4,11414 

 
 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  مصــــــــروفات األنشطة( 39)

مصـاريف برنــامج اتقــن لتكـريم متميــزي حفظــه القــران 
 الكريم

 -  315,, 

 ,3141  -  لتبرع بالدممصاريف حمله ا

ـــــــي صـــــــيانه  ـــــــدرب عل ـــــــن للت ـــــــامج اتق مصـــــــاريف برن
 الجواالت وبرنامج الفوتوشوب

 -  21,,, 

مصاريف حمله اليوم العالمي لمناهضه العنـف ضـد 
 المراه

 -  51,,, 

 ,,2115  ,,4611  سقيا الماء 

واللغــة  دورات تدريبيــه نســائيه فــي العطــور والتجميــل
 ود والهدايااالنجليزية وتغليف الور 

 4,1,,,   -

-   ,,215  برنامج امومه

-   ,,1216  برنامج العمره الرمضانيه

-   ,,,51  (افياء)الدورات التدريبيه بالنادي الصيفي 

  31,1911   491411 
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 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميهمسجلة بوزارة 
 ول القوائم المالية إيضاحات ح

 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م9132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في 
 

 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  المصروفات العمومية واإلدارية( 31)

 ,,13216  ,,22413  مرتبات وأجور وما في حكمها
 ,5113  ,23143  أدوات كتابية ومطبوعات

 31626  ,1134  انتقالمصاريف سفر و 

 ,6135  11232  مصاريف بريد وبرق وهاتف

 ,21  ,1143  مصاريف كهرباء ومياه 

 131324  ,1,141  صيانة سياراتمحروقات و 

 ,,2215  ,,,3,1  مصاريف إيجارات

 6,,131  121233  مصاريف ضيافة ونظافه

عالن  ,1,1,6  41435  مصاريف دعاية وا 

 21521  41,24  واالت صيانه اجهزه ومعدات

 51631  ,,212  رسوم واشتراكات حكوميه وت مين

صالح وترميم  455  ,,112  صيانة وا 

 525  41115  اجور واتعاب مهنيه

 ,5155  ,6154  أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل

 ,62112  -  خسائر وتلفيات بضاعه

-   ,,2  مصاريف ايجار سيارات

-   11231  مصاريف عينات وهدايا 

-   21,41  مصاريف التامين

-   ,,,51  مصاريف غرامات ومخالفات

-   1,1,25  مصاريف بنكيه وعموالت

  1441939  9291341 
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 جمعية البر الخيرية بثالثاء الخرم 
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميهمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م9132ديسمبر  13المنتهية في عن السنة 

 
 م 9132ديسمبر  13  م 9132ديسمبر  13  صافي األصول المقيدة( 34)

 -  1,11111  الزكاة

 1,42,,6  ,6,3121  كفالة أيتام  

 ,,,11,  ,,,361  أعانة تدريب المهني الحرفي 

  2111,91   ,221149  
 

 ــــــام عـــــــ( 34)
 .......... .من إدارة الجمعية بتاريخ  تم إعتماد القوائم المالية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16) 


