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  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
 (بالرياالت السعوديةالمبالغ )م 5132ديسمبر  33كما في 

 
 

 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول

       المتداولةاألصول 

 376,975,4   474,37,45  (3)  البنوك  النقد بالصندوق و لدى

 ,37529722   7,2372,2,    مجموع األصول المتداولة

       المتداولةاألصول غير 

 1827544   67938,  (4)  العقارات واآلالت والمعداتصافي 

 ,,31572   257931    المتداولةمجموع األصول غير 

 372957352   72517522,    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       اإللتزامات وصافي األصول

       المتداولة اإللتزامات

 6,,3,7  -    المستحقةالمصروفات 

 327225  -    مجموع اإللتزامات

       صـــــــــافي األصــــــــــــــول

 37,547342   478,27641    صافي األصول غير المقيدة

 -   7834,,4  (9)  صــافــي األصــول المـقيـدة

 3722,73,5   72517522,    صـــــــــافي األصــــــــــــــولمجموع 

 372957352   72517522,    االلتزامات وصافي األصولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 

 
 تقرأ معهاو  المالية من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 18)إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)برقم االجتماعية  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 األنشطة قائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 

 
  مقيدة  غير مقيدة  إيضاح

 إجمالي
ديسمبر  33

 م   5132
 

 إجمالي
ديسمبر  33

 م5132
          اإليرادات والمكاسب

 1527118  17656,  -  17656,   التبرعات النقدية العامة

 557688  ,8752,  ,8752,  -  (5) تبرعات نقدية مقيدة 

 ,,3,878  6497468  -  6497468   التبــــــــــرعات العينيـة

 -  667162  667162  -   تبرعات زكاة

 7688,,1  -  -  -   دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

 47488  27488  -  27488   االشتراكاتإيرادات 

 2,87888  1732,7888  5887888  2,7888,  (6) إعانات الوزارة 

          صافي األصول المحررة من القيود

 -  -  (14,7656)  14,7656   إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة التصنيف  371217292  573927515  ,22713,  372317325   إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 

          والخسائرالمصروفات 

 5267563  2,7635,  -  2,7635,  (,) المســـــــــــاعدات النقدية

 547888  876,8,  -  876,8,   المســـــــــــاعدات العينية

 457658  -  -  -   مصــــــــروفات األنشطة

 52,75,1  4,37594  -  4,37594  (,) المصروفات العمومية واإلدارية

 2,7464  1,7964  -  1,7964  (4) العقارات واآلالت والمعداتإهـــــــــــــــالك 

 3732375,2  373937223  -   373937223   المصروفات والخسائرإجمالي 

 (3317,21)  2157333  ,22713,   3327599   التغير في صافي األصول

 47,92,,37  37,547342  -   37,547342   صافي األصول بداية السنة

 3722,73,5  72517522,  ,22713,   712575,3,   السنةصافي األصول نهاية 
 

 المالية و تقرأ معها من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 18)إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
 
 
(4) 



  

 جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 التدفقات النقديةقائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 

 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (1387458)   867333, التغير في صافي األصول

 2,7464   1,7964 إهالك العقارات واآلالت والمعدات

 (3157925)   2527592 بعد التســويات األصولالتغيــــــــــر في صافي 

    التغيرات في األصول واأللتزمات المتداولة

 6,,3,7  (6,,3,7) المصروفات المستحقة

 (527511)   2227233 األنشطة التشغيلية (المستخدم في)الناتج من صافي النقد 

    الستثماريةمن األنشطة االتدفقات النقدية 

 (37188)  (37358) شراء عقارات وآالت ومعدات

 (37311)  (37321) األنشطة االستثمارية (المستخدم في)صافي النقد 

 (527311)  22,7353 صافي التغير في رصيد النقدية

 4,,37,5,7   376,975,4 رصيد النقدية في بداية السنة

 ,37529722   7,2372,2, السنةرصيد النقدية في نهاية 

 
 المالية من هذه القوائميتجزأ جزءًا ال  تمثل( 18)إلي رقم ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م 5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 -:التكوين والنشاط  (3)

ومركزها  ه5/11/1438 وتاريخ( 532)برقم  االجتماعية العمل والتنميةجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  7البر الخيرية بلينةجمعية 
 . المملكة العربية السعودية – الحدود الشماليه – لينةالرئيسي 

 

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 . المساعدات المالية والعينية للمحتاجينتقديم  *

 

 :السنه الماليه 
 .م  ,281م وتنتهى بنهاية ديسمبر من العام المالى ,281تبدأ السنة المالية فى األول من يناير من العام المالى 

 

 - :ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 5)
عداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشـيتم عرض القوائم المالية المرفقة بالري ت الغير هادفة للربح آال السعودي وتم عرض وا 

 ةللمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدالمطبقة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
كما أنه في تطبيق المعايير الدولية بدال من المعايير السعودية للمعالجات المحاسبية التي ليست في , في المملكة العربية السعودية 

للسنة المالية المنتهية في ت الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية ليس له تأثير في عرض القوائم المالية آمعيار المنش
- :7 وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة ,31/12/281

 

 : التقديرات  استخدام
التقديرات  استخدامفيها يتطلب والتي الغير هادفة للربح والمتعارف عليها  للمنشاتإن 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  السنةإلى اإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل تلك 

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

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

- :يلي
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  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 -:اإليرادات (  أ)

 كافة اإليرادات األخرىوالتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك  والصدقات والزكوات والمنح والهباتاإليرادات في التبرعات تتمثل 
 -:الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقًا لما يلي وتتبع 

وذلك  االستحقاقيتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقًا ألساس  (1)
 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  أنو , ى التبرع بدرجة معقولة من الثقة تتوقع الجمعية الحصول علوأن , المستقبل  في
 .من الموضوعية 

رى المتنوعة طبقًا لألساس ذلك كافة اإليرادات األخوفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وك
 .النقدي

صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها  فييتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات  (2)
 .بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات 

 

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

داريةتصنيفها كمصاريف عمومية   -:وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي  وا 
 . االستحقاقدأ طبقًا لمب استحقاقهايتم إثبات مصروفات األنشطة فور  -

 . النقدييتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة والزكاة  طبقًا لألساس  -

 . االستحقاقطبقًا لمبدأ  استحقاقهايتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور  -

 

 :النقدية وشبه النقدية
الحسابات الجارية و ودائع ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و  

 . البنوك
 

 :لذمم المدينةا
الديون  و تشطب, ون المشكوك في تحصيلها تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للدي 

 .دومة عند تكبدهاالمع
 
 
 
 
 

 
 (,) 



  

  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م 5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
- : السلعيالمخـــــزون 

لم ُتصرف حتى تاريخ القواِئم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند  والتيالمخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية  -
 .استالمها

المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقًا لطريقة الوارد أواًل ُيصرف أواًل وذلك بالنسبة  -
 .دوية للمواد الغذائية واأل

 

 : العقارات واآلالت والمعدات
ويمكن تقدير تكلفتها  للجمعيةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  بالعقارات واآلالت والمعداتيتم االعتراف 

القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها مجمع االستهالك 7 وتهلك  7 بدرجة عالية من الدقة
 -: القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر وفقًا للمعدالت التالية

 
 
 
 

 
 : الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 . يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها
 

 : ستثمارات الماليةاإل
 . تقوم الجمعية بتسجيل استثماراتها بموجب الكلفة الفعلية عند اقتنائها وال يتم إثبات اإليرادات الخاصة بها اال عند استالمها فعلياً 

 

 :التبرعات العينية 
فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة  االستالمتم  التيالمحاسبية  السنة فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق 

 .بتلك التبرعات إلى حين بيعها  االعترافللتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل 
 

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

 .أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(,) 

 %28 السيارات
 %18 أثاث ومفــــروشات

 

 

 %15 وعدد وآالت أجهزة



  

  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 
 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33                                    لدى البنوك  بالصندوق و النقد( 3)

 488  -  الصندوق

 371497,88   ,372,2742  تبرعات -مصرف الراجحي 

 4,7451   1167613  زكاة –مصرف الراجحي 

 4917933   178,47,84  العام -مصرف الراجحي 

  ,7,2372,2   37529722, 
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  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية) م5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 

  العقارات واآلالت والمعداتصافي ( ,)
 

 اإلجمالي   وعدد أجهزة وآالت  أثاث ومفروشات  السيارات  
         التكلفة 

 1,27264  267,54  567518  97888,  الرصيد بداية السنة 
 37358  17388  27858  -  السنةاإلضافات خالل 
 ,322753  ,52712  227251  297111  السنةالرصيد في نهاية 
         اإلهالك المتراكم

 697,28  147939  1971,1  357688  الرصيد بداية السنة
 1,7964  ,4728  57,56  7988,  السنةأهالك 

 ,22752  3973,2  527132  7211,,  السنةالرصيد في نهاية 
         

         القيمة الدفترية 
 257931  27912  337253  7211,,  م   5132ديسمبر  33الرصيد 
 ,,31572  337232  327359  237,11  م5132ديسمبر  33الرصيد 
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  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)برقم االجتماعية  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م 5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33  تبرعات نقدية مقيدة( 2)

 557688   ,48752  كفالة أيتام

 -  387888  مؤسسة يوسف أحمد عويضة سلة غذائية

  217252  227511 
 

 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33  وزارة الإعانات ( 5)

 87888,  87888,  اإلعانة السنوية وزارة المالية

 2887888   5,7888,  اإلعانة السنوية وزارة العمل

 -   5887888  أعانة برامج  واالنشطة

  373527111  5217111 
 

  المســـــــــــاعدات النقدية( 2)
 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33

 45,7831   7,69,,6  مساعدات شراء مواد غذائية

 2,7332  -  مساعدات تعبئة غاز

 -   317,66  مساعدات تأثيث منازل

 487288   2,7888  مساعدات كفالة أيتام

 -   87888,  مســـــــاعدات ترميم منازل

  2527532   2557253 
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  جمعية البر الخيرية بلينة
 (235)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م 5132ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33  المصروفات العمومية واإلدارية( 2)

 4597216   4417294  وما في حكمهامرتبات وأجور 

 47424   479,6  أدوات كتابية ومطبوعات

 37888   17154  ورسوم جوال موقع ألكترونى

 -   ,33  كهرباء ومياه

 367488  -  إيجار

 17354   57148  ضيافة

 27888   27188  برامج

صالح وترميم وكهرباء  482   17269  صيانة وا 

 197,35   ,15792  تحميل وتنزيلأجور ونقل عمال 

 ,4   298  محروقات

 992   17896  مصروفات أخرى

  ,23729,  2527223 

 
 م5132ديسمبر  33  م   5132ديسمبر  33  صــافــي األصــول المـقيـدة( 9)

 -   667162  الزكاة 

 -   ,12752  كفاالت 

 -   4897344  اعانة البرامج واالنشطة

  ,22713,   - 

 :عام( 31)    

 .سعودى  تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية ألقرب لاير -     

 .....................تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من اإلدارة بتاريخ  -
 

 
 
 
 
 
(12) 


