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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م 9132ديسمبر  43كما في 

 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول
       المتداولةاألصول 

 ,39261901  692,39213  (3)  النقد لدي البنوك                                   
-   1529222  (4)  المخزون

 19,539622  194569114  (5)  أرصدة مدينة أخري
 691369432  795229697    األصول المتداولةمجموع 

       أصول األوقاف
 39,029024  49,289,05  (6)  مشروعات تحت التنفيذ أوقاف

 296589142  2955,9886  (0)  بالتكلفة -األصول اإلستثمارية صافي 
 595419245  794229253    مجموع أصول األوقاف

       المتداولةاألصول غير 
 289625,  ,19204984  (8)  العقارات واالآلت والمعداتصافي 

 -  4089222  (,)  مشروعات تحت التنفيذ
 2129596  396649142    األصول غير المتداولةمجموع 

 3996649721  3597439447    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول
       االلتزامات وصافي األصول

       االلتزامات المتداولة
 192069086  0869086  (أ/12)  الجزء المتداول من القروض

 399759725  7259725    المتداولة مجموع االلتزامات
       االلتزامات غير المتداولة

 0529222  0529222  (ب/12)  الجزء غير المتداول من القروض
 7619111  7619111    غير المتداولة مجموع االلتزامات
 991959725  396459725    مجموع االلتزامات

       صـــــــــافي األصــــــــــــــول
 092439404   8926393,6    صافي األصول غير المقيدة

 392849532   39,8296,5  (16)  صــافــي األصــول المـقيـدة
 -   29,629562    صــافــي أصــول األوقــاف

 3196929114   3699149563    صـــــــــافي األصــــــــــــــولمجموع 
 3996649721  3597439447    االلتزامات وصافي األصولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 

 

 تقرأ معهاو  المالية من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 10) إلى( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
(3) 



  

 الخيرية بالمروة جمعية البر
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 األنشطة قائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 

 
  أوقاف  مقيدة  غير مقيدة  إيضاح

 إجمالي
ديسمبر  43

 م 9132

 

 إجمالي
ديسمبر  43

 م 9132

            اإليرادات والمكاسب
 2339801  ,1923,982  -  -  ,1923,982   التبرعات النقدية العامة
 ,19222988  194589626  -  194589626    (11) التبرعات النقدية المقيدة
 2439560  39,169831  39,169831  -     التبرعات النقدية أوقاف

 4,09322  5169822  -  -  5169822   التبــــــــــرعات العينيـة
 89822  89822  -  -  89822   االشتراكاتإيرادات 

 5409226  24298,5  -  24298,5     تبــــــــــــــرعات الزكاة
 8219552  6229222  -  -  6229222  (12) إعانة الوزارة

 1229833  829222  -  -  829222   ايجاراتايرادات 
           صافي األصول المحررة من القيود

 -  -  (569201,)  (198539586)  2982,9850  إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام
عادة التصنيف  494659135  792539753  992519651  (3649126)  691669925  إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 

            المصروفات والخسائر
 192259143  194829536  -  -  194829536  (13) المســـــــــــاعدات النقدية
 6009602  6429222  -  -  6429222   المســـــــــــاعدات العينية
 1189352  2129305  -  -  2129305  (14) مصــــــــروفات األنشطة

 9402,,6  0139820  -  -  0139820  (15) المصروفات العمومية واإلدارية
 89256,  89256,  -  -  89256,  (0) اإلستثماريةاألصـول  إهالك
 369220  369122  -  -  369122  (8) العقارات واالآلت والمعدات إهالك

 992449232  493269334  -  -  493269334   إجمالي المصروفات والخسائر
 5939122  495759547  992519651  (3649126)  392719379   التغير في صافي األصول 

 -    -  8529252  (8529252)  بنود صافي األصولالتحويل بين 
 9,269,26,  1295289224  -  392849532  092439404  صافي األصول بداية السنة
 3196929114  3699149563  992519651  492219526  299549425   صافي األصول نهاية السنة

 
 تقرأ معهاالمالية و  من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 10)إلى ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 التدفقات النقديةقائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 62192,8  496069640  األصولالتغـــير في صافي 

 369220  369122  العقارات واالآلت والمعداتإهـــــــــــــــالك 

 89256,  89256,  إهـــــــــــــــالك األصـول اإلستثمارية

 7669423  492339194  بعد التســويات األصولالتغيــــــــــر في صافي 
     المتداولة األصول واإللتزاماتالتغيرات في 

 -  (1529222)  المخزون

 5529560  4,09486  أرصدة مدينة أخري

 394169242  693629412   األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (29352)  (2229344)  العقارات واالآلت والمعداتإضافات 

 (195309522)  (569201,)  اوقاف -إضافات مشروعات تحت التنفيذ 

 -  (4089222)  إضافات مشروعات تحت التنفيذ 

 (396429261)  (395459236)  األنشطة االستثمارية( المستخدم في) صافي النقد
     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (4,29222)  (4,29222)   قرض مناحل العسل

 (4219111)  (4219111)  التمويليةاألنشطة  (المستخدم في) صافي النقد

 )7949219(  491439424   السنةفي النقدية خالل  التغير

 390859621  ,39261901  السنة النقدية وما في حكمها في بداية

 491539732  591249934  السنةالنقدية وما في حكمها في نهاية 
 

 تقرأ معهاو  المالية من هذه القوائميتجزأ جزءًا ال  تمثل( 10)إلي رقم ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 -:التكوين والنشاط ( 3)

 ه,32/28/142بتاريخ ( 443)االجتماعية برقم  العمل والتنميةجمعية البر الخيرية بالمروة جمعية خيرية مسجلة لدى وزارة 
 المملكة العربية السعودية    – مكة المكرمةومركزها الرئيسي  
 

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 .تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة * 
 .تقديم اإلعانات الالزمة كإعانات الزواج والخدمات العامة وبناء وترميم وتحسين المساكن * 
 .المشاريع الخيرية كحفر اآلبار للقرى النائية القيام ببعض * 
 .المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي واالجتماعي للمستفيدين من الخدمات  *
 .للجمعية  األساسيغير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحًا تفصيليًا بالنظام  *

 

 : ةالمالي ةالسن
 .من نفس العام  بنهاية شهر ديسمبر وتنتهى م ,221 بدأ السنة المالية ببداية شهر يناير من العام المالى ت
 

 - :ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 9)
عداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشات الغير ـيتم عرض القوائم المالية المرفقة بالري هادفة ال السعودي وتم عرض وا 

للربح المطبقـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية باإلضـافة إلـى متطلبـات المعيـار الـدولي للتقريـر المـالي للمنشـتت الصـغيرة ومتوسـطة 
- :الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية 9 وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة 

 

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

يضاحات األصول والخصوم  التي واالفتراضات إضافة , تاريخ القوائم المالية  في المحتملةقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى  السنةوالمصروفات الُمسجلة خالل تلك  إلى اإليرادات

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

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

 -:يلي
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (السعوديةالمبالغ بالرياالت )    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 -: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 
وذلك  االستحقاقيتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقًا ألساس  -

 االستخدام شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية بأيتتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه عندما 
يكون التبرع قاباًل للقياس بدرجة معقولة  وأن, ى التبرع بدرجة معقولة من الثقة عية الحصول علتتوقع الجموأن , المستقبل  في

 .من الموضوعية 

رى المتنوعة طبقًا لألساس وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخ
 .النقدي

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

 -: المصـــــروفات(  ب) 
وكافة المصروفات األخرى يتم , عن مجهودات وظائف الجمعية  تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة

دارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي   -:تصنيفها كمصاريف عمومية وا 
 . االستحقاقطبقًا لمبدأ  استحقاقهايتم إثبات مصروفات األنشطة فور  -

 . النقدية والزكاة  طبقًا لألساس يتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوع -

 . االستحقاقطبقًا لمبدأ  استحقاقهايتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور  -

 :النقدية وشبه النقدية
 . ودائع البنوكة من أرصدة النقدية في الخزينة والحسابات الجارية و ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدي 
 :لذمم المدينةا
الديون المعدومة  تشطبو , ون المشكوك في تحصيلهاتثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للدي 

 .عند تكبدها
 : العقارات واالآلت والمعدات

ويمكن تقدير تكلفتها  للجمعيةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية العقارات واالآلت والمعدات بيتم االعتراف 
ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها مجمع االستهالك9 وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة  9 بدرجة عالية من الدقة

 -: عدالت التاليةالقسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر وفقًا للم
 
 
 
 

 
(0) 

 %22 السيــــــــــــــــارات
 %12 أثاث ومفــــروشات

 %15 وعدد وآالت أجهزة
 %4 مبانى



  

 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 
 :مخصص ترك الخدمة 

بشـكل ( حسب شـروط العقـد لـبعض المـوظفين)يتم احتساب مخصص مكافاة ترك الخدمة وفقًا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي  
ـــدولي للتقريـــر المـــالي للمنشـــتت الصـــغيرة  ثابـــت ومنـــتظم علـــي اســـاس الســـنة التـــي امضـــاها الموظـــف فـــي الخدمـــة وحســـب المعيـــار ال

العمــل المطبــق فــي الدولــة بــداًل مــن احتســابها بالطريقــة االكتواريــة وذلــك لوجــود التكلفــة والمتوســطة يســمح بتســجيلها علــي اســاس نظــام 
 . المبرر لها 

 

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

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

 .وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين 
 

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

 .بتلك التبرعات إلى حين بيعها  االعترافحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل للت
 

 : قائمة التدفقات النقدية
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية ومافى حكمها في 

 .اريةأرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الج
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43                                    البنوك لدي النقد ( 4)
 2109125  1049220  عام –مصرف الراجحي 
 4629568  0219463  زكاة -مصرف الراجحي 
 4659208  4409228  أيتام -مصرف الراجحي 
 34192,4  3409806  إفطار صائم –مصرف الراجحي 
 4,9002  29,229225  الوقف –مصرف الراجحي 
 649610  12,9422  تأهيل الشباب –مصرف الراجحي 
 6195,5  1539814  صدقات –مصرف الراجحي 

 1942196,2  191019,05  عام -البنك األهلي التجاري 
 -  349253  6222/بنك االنماء ح 
 -  319152  6221/بنك االنماء ح 

  591249934  491539732 

 
 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  المخزون( 4)

 -  1429522  اجهزه كهربائيه

 -  9022,  سالت غذائيه

  3619911  - 
 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  أرصدة مدينة أخري( 6)

 19,539622  194569114  مشروع مناحل العسل نمدينو 

  394659334  392649511 
 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  اوقاف مشروعات تحت التنفيذ( 5)

 290449525  3962,9525  وقف اإلحسان

 ,,1922891  1931,9402  الوقف الثاني كفالة األيتام

  492929276  492799714 

 
 
 
 
(,) 



 
 

 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 
 بالتكلفة -صافي األصول اإلستثمارية  ( 7)

 
 

 اإلجمالي  مبانى  آراضى  

       التكلفة

 2905693,8  2945693,8  3229222  الرصيد بداية السنة

 997659422  994659422  4119111  الرصيد نهاية السنة

       اإلهالك المتراكم

 89256,  89256, -   الرصيد بداية السنة

 89256,  89256, -   إهالك السنة

 3259639  3259639 -   الرصيد نهاية السنة

       

       القيمة الدفترية 

 996629225  999629225  4119111  م 9132ديسمبر  43الرصيد 
 995629349  994629349  4119111  م 9132ديسمبر  43الرصيد 

 . لهماالجمعية بتكاليف وجهد ال مبرر  ارية بالقيمة العادلة ألنه سيحملتعذر قياس أصول االستثمارات العق*

(12) 



 
 

 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 
 العقارات واالالت والمعدات صافي( 2) 

 

 اإلجمالي  وعددأجهزة وآالت   وخزن  ومفروشاتأثاث   السيارات  األراضي  

           التكلفة

 1931,9282  1,298,2  8,92,2  1409322  8,29222  الرصيد بداية السنة

 2229344  59244, -   1209122 -   اإلضافات خالل السنة

 396939595  9229345  229121  9649411  2219111  الرصيد نهاية السنة

           اإلهالك المتراكم

 4129650  1,298,1  029460  ,,14092 -   الرصيد بداية السنة

 369122  209211  ,89,2  - -   إهالك السنة

 4459777  9919319  729475  3479922 -   الرصيد نهايه السنة

           

           القيمة الدفترية 

 391749242  529144  29734  3179313  2219111  م 9132ديسمبر  43الرصيد 
 2129596  3  329594  3  2219111  م 9132ديسمبر  43الرصيد 
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (بالرياالت السعوديةالمبالغ )    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43   مشروعات تحت التنفيذ( 2)

 -  4089222  مبني مقر الجمعيه 

  4729911  - 

 
 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  القروض( 31)

 192069086  0869086  (أ/12)       قرض مشروع مناحل العسلالجزء المتداول من 

 0529222  0529222  (ب/12)  قرض مشروع مناحل العسلالجزء غير المتداول من 

  396459725  991959725 

 
 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  التبرعات النقدية المقيدة( 33)

 1,098,4  -  ( دعم الراجحي)تبرعات تحسين وترميم وتأثيث منازل 
 3149252  3239222  تبرعات تحسين وترميم وتأثيث منازل 

 629,12  4,59360  تبرعات كفاالت أيتام
 129222  -  تبرعات الذبائح واالضاحي

 669222  -  تبرعات دعم المساجد
 829222  1429222  تبرعات برامج الحج والعمره
 155  -  والتاهيلتبرعات لمراكز التدريب 

 159222  159222  سالت غذائيهتبرعات شراء 
 -  1469522  تبرعات بناء مقر الجمعيه

 329222  -  (الجميح ةدعم مؤسس)  ةتبرعات دوره الخياط
 82  -  تبرعات افطار صائم

 1549422  519222  "عمليات عيون للمرضي"ة وعالجي ةتبرعات صحي
 -  609622  (فوزيه الجفالي)تبرعات شراء سياره 

 -  459222  لمشروع ابصارتبرعات 
 -  ,155913  صدقة جارية

 029222  429222  تبرعات دورات المقبلين علي الزواج

  394629515  391199222 
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43 عن السنة المنتهية في

 

 إعانة الوزارة( 39)
 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43

 4229222  6229222  اإلعانة السنوية
 4229222  -  دعم البرامج واألشنطة

 19552  -  للبر الشامل ةالوزار  ةاعان

  5119111  2139661 
 

  المســـــــــــاعدات النقدية( 34)
 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43

 1429222  1429622  مساعدات نقدية طارئة
 539822  259222  مساعدات كفاالت أيتام

 89622 -   ةالغذائي ةمساعدات السل
 59222  129222  صيانه سيارات مستفيدين

 129222  -  مساعدات االضاحي والذبائح
 12,9222  1239222  مساعدات زواج

 509352  359522  مساعدات اثاث واجهزة للمستفيدين
 1329122  659222  صيانة وترميم مساجد
-   59202  مساعدات كسوه الشتاء

-   859222  مساعدات مشروع الحج والعمره
 4,39322  8889222  ةمساعدات مشروع الوحدات السكني

 3,,1029  1219086  مساعدات صحية
 59222  39382  مساعدات سداد رسوم دراسية للطالب

  394299645  399169344 
 
 
 
 
 
 
 
(13) 



  

 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (بالرياالت السعودية المبالغ)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 

 مصــــــــروفات األنشطة( 34)
 

 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43

 549222  -  مصروفات تأهيل وتدريب   

 129222  -  ةدعم مشروع الخياط

 29522  -  دعم الفريق التطوعي بالعوامر

 429122  1,59522  مصروفات التحليه

 -  29222  دعم معرض الدفاع المدنى

 -  29222  دعم المتفوقين بمركز االشراف

 9052,  119205  سداد جوال العوامر 

 -  19622  دعم العجز القرائى والكتابى بالمدارس

  9399476   3329461 
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 

  المصروفات العمومية واإلدارية( 36)
 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43

 4669802  34,9018  مرتبات وأجور ومافي حكمها

 5,9363  339542  التأمينات االجتماعية

 129222  159222  مصاريف إيجارات

 -  149684  أدوات كتابية ومطبوعات

 39220  49222  مصاريف سفر وانتقال

نترنت  84  -  مصاريف بريد وبرق وهاتف وا 

 49322  -  مصاريف مخططات هندسيه للمبني

صالح وترميم  149622  ,53  صيانة وا 

 39433  69860  محروقات وصيانة سيارات

 169083  119222  انتدابات موظفينمصاريف 

 220  -  مصاريف عالجية

 390,8  59118  مصاريف ضيافة ونثريات ونظافه

 9418,  126  ضريبة القيمة المضافة

عالنات  332  0390,2  مصاريف دعاية وا 

 129235  652  مصاريف صيانة أجهزة وبرامج

 329015  219832  مصاريف رسوم واشتراكات

 -  359084  المعرفه وبطاقات البركهكفاءات 

 -  69222  أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل

 649422  109,61  مصروف مكافأة نهاية الخدمة

 125  52  مصاريف بنكية

 -  1169,26  مصاريف الخطط االستراتيجيه

  7349217  5229471 
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 جمعية البر الخيرية بالمروة
 (444)االجتماعية برقم  والتنميةالعمل مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)    م 9132ديسمبر  43عن السنة المنتهية في 

 
 م 9132ديسمبر  43  م 9132ديسمبر  43  صافي األصول المقيدة( 35)

 1932092,2  195409,85  زكاة
 35,9433  82,9822  أيتامكفاله 

 1259,52  -  إعانة ترميم منازل المستفيدين
 582  582  إفطار صائم

 1469022  639022  مقبلين على الزواجال
 29162  29162  كفالة طالب

 1129222  1129222  إعانة شراء سيارة ديانا
 59222  59222  تبرعات عداد مصلي العيد

 1189823  039323  اعانة برامج االسر واالنشطة
 4129524  4259524  تبرعات شراء سلة غذائية
 529582  529582  تبرعات مشروع الخياطة

 109226  1839021  تبرعات التدريب المهنى والحرفى
 1209222  1209222  تبرعات لمشروع خذ بيدي 

 -  459222  مشروع ابصار
 229222  229222  اةتبرعات دعم دار فت

 1229620  519841  ةوعالجي ةتبرعات صحي
 1249862  10,9862  تبرعات تحجيج المستفيدين

 120,522  120,522  تبرعات دعم مركز تحليل السموم
 1669405  -  تبرعات لمراكز التدريب والتاهيل

 -  ,155913  صدقة جارية

  492219526  499249641 
 

 عـــــــــــــام   ( 37)

 .... .من قبل اإلدارة بتاريخ  تم إعتماد القوائم المالية للجمعية -

 .تم اعادة تبويب بعض ارقام السنة المقارنة لتتماشى مع العرض الحالى للقوائم المالية  -
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