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 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 
  الماليقائمة المركز 

 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م 0202ديسمبر  33كما في 
 
 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  إيضاح   األصـــــــــــــــــــــول
       األصول المتداولة

 1145114261  1544664341  (3)  النقد لدى البنوك                                   
 3414255  3634131  (4)  مصروفات مدفوعة مقدمًا 

 145634111  141634631  (5)  ارصدة مدينة اخرى
 306,036131  3069636626    مجموع األصول المتداولة

       أصول األوقاف
 1314311  1114141  (6)  اوقاف -مشروعات تحت التنفيذ 
 641114111  141214551  (7)  صافي أصول األوقاف

 966386333  866336368    أصول األوقافمجموع 
       األصول غير المتداولة

 6434221  6114173  (1)  العقارات واالالت والمعداتصافي 
 134616  1364611  (1)  صافي االصول الغير ملموسة

 14615  134515  (11)  مشروعات تحت التنفيذ
 0,16130  0186396    مجموع األصول غير المتداولة
 0263216318  0063836909    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       اإللتزامات وصافي األصول
       المتداولة اإللتزامات

 1514317  2154151  (11)  الـــــــــــــــدائــــــنـــــــــــــون
 3136330  0216313    المتداولةمجموع اإللتزامات 

       الغير متداولة اإللتزامات
 124121  1414156    مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 606602  3,86219    الغير متداولةمجموع اإللتزامات 
 6030,,0  3136020    مجموع اإللتزامات 

       صـــــــــافي األصــــــــــــــول
 141154317  141744711    صافي األصول غير المقيدة

 741114113  1143114361  (21)  صــافــي األصــول المـقيـدة
 241444121  745574311    صافي األصول األوقاف

 3668936303  0062326,96    مجموع صـــــــــافي األصــــــــــــــول
 0263216318  0063836909    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي اإللتزامات وصافي األصول

 

 
 هاتقرأ معو  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 22)إلي ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 األنشطةقائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 إيضاح 
 

 أوقاف  مقيدة  غير مقيدة
 إجمالي 

ديسمبر  33 
 م 0202

 
 إجمالي

ديسمبر  33 
 م 0236

            اإليرادات والمكاسب
 246114162   345414175  -  -   345414175   التبرعات النقدية العامة
 143244751  1641774125  -  1641774125  -  (12) التبرعات النقدية المقيدة
 241644132   247124561   247124561  -  -   التبرعات النقدية أوقاف

 7154211   442224121   141314111  -   242124121  (13) التبــــــــــرعات العينيـة
 44211   14411  -  -   14411   إيرادات األشتراكــــــات

 546134111   643134751  -   643134751  -  (14) تبــــــــــــــرعات الزكاة
 114271  141154412  -  141154412  -  (15) إعانات الوزارة 
 6114316  146114171  -  -  146114171  (16) إيرادات األنشطة

 صافي األصول المحررة من القيود
 إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

          
 2141114537  (2141114537)  -  -  - 

عادة التصنيف  6601,,0363  3969366038  60306196,  06,806,18  066,366033 إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 
            المصروفات والخسائر
  146244316   1741134461  -  -   1741134461  (17) المســـــــــــاعدات النقدية
  7724621   243434132  -  -   243434132  (11) المســـــــــــاعدات العينية
  441174771   443174471  -  -   443174471   مســـــــــاعدات الزكـــــاة

 2134453  3564416  -  -  3564416  (11) مصــــــــروفات األنشطة
 571  54511  -  -  54511   مصروفات الوقف

  447364111  547174263  -  -  547174263  (21) المصروفات العمومية واإلدارية
 14751  14442  -  -  14442  (7) إهـــــــــــــــالك أصول األوقاف

 1414762  1764151  -  -  1764151  (1) إهالك عقارات واالت ومعدات
 64211  264115  -  -  264115  (1) اطفاء االصول الغير ملموسة
  38693369,9  3263396,39  -  -  3263396,39 إجمالي المصروفات والخسائر

 060336006   96,806820   60306196,   06,806,18  (0306001) التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة
            البنــــــــود االستثنائية

 141114551   6714147  -  -   6714147   خصم ممنوح
 (2224513)   432  -  -   432   بيع أصول (خسائر)أرباح 

 (624166)   154167  -  -   154167   تسويات سنوات سابقة
 6216826  98961,9  -  -  98961,9 التغير في صافي األصول من البنود االستثنائية

 369366288  0639663,8   60306196,   06,806,18  (326906)   التغير في صافي األصول
 1642224133   1141614121   241444121   741114113   141154317   صافي األصول بداية السنة
 3668936303   0062326,96   061106362   3263686393   6620,6038   صافي األصول نهاية السنة

 

 

 اتقرأ معهيتجزأ من هذه القوائم المالية و  جزء ال( 22)إلي ( 1)اإليضاحات المرفقة من رقم إن 
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 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 التدفقات النقديةقائمة 
 (بالرياالت السعوديهالمبالغ )  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 346314111   741614341  التغـــير في صافي االصول
 14751   14442  أصول األوقافإهـــــــــــــــالك 
 1414762   1764151  العقارات واالالت والمعداتإهـــــــــــــــالك 

 64211   264115  األصول الغير ملموسةاطفاء 
 214754  764314  المكون من مخصص نهاية الخدمة

 644166  -  تسويات على مخصص نهاية الخدمة
 2224513  (432)  بيع أصول (مكاسب) خسائر

 63336363,  06,1069,1  بعد التســويات األصولالتغيــــــــــر في صافي 
     األصول واإللتزامات المتداولةالتغيرات في 

 (554671)  (234675)  مصروفات مدفوعة مقدماً 
 (1324151)  (3114631)  أرصدة مدينة أخري

 1424157   534134  الـــــــــــــــدائــــــنـــــــــــــون
 -  (214171)  المسدد من مخصص نهاية الخدمة

 62916930,  063916661   من األنشطة التشغيلية الناتج النقدصافي 
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (2274555)  (724521)  اوقاف –اضافات مشروعات تحت التنفيذ 
 (44615)  (44111)  اضافات مشروعات تحت التنفيذ

 (2234573)  (1444771)  العقارات واالالت والمعدات اضافات
 (114111)  (614111)  اصول غير ملموسة اضافات

 -  (141314111)  اضافات اصول أوقاف
 -  34311  العقارات واالالت والمعدات المحصل من بيع
 2114111  -  أوقافاصول  المحصل من بيع

 (3,96903)  (060306620)  األنشطة االستثمارية (المستخدم فى) النقدصافي 
 360386686   66,86288,  خالل السنة النقديةصافي التغير في رصيد 
 647114271   1145114261  السنةرصيد النقدية في بداية 
 3261386092   316,9963,8  السنةرصيد النقدية في نهاية 

 

 
 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 22)إلي رقم ( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
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 نفع الخيرية بمحافظة جدةجمعية 
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

 -:التكوين والنشاط  (3)

وتاريخ ( 631)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة نفع الخيرية بمحافظة جدة جمعية 
 .  المملكه العربيه السعودية – مكة المكرمة - جدة - حي الروابي منطقةهـ ومركزها الرئيسي 27/11/1434

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 .المستحقة  لألسرتقديم المساعدات المالية والعينية  *
 . لأليتامالقيام ببعض المشروعات الخيرية كمعونة الشتاء وفرحة العيد وغيرها * 
 .للحوادث كالحريق وتهدم البيوت  يتعرضونمساعدة من * 
 .االجتماعي التعليمي و وى الصحي والثقافي و المساعدة في رفع المست* 
 .العناية بالطفولة واالمومة وااليتام والعجزة  أهدافهاانشاء المشروعات التي من * 
 .تقديم االعانات الالزمة كاعانات الزواج والخدمات العامة  *
 .االنشطة مة الدورات التدريبية والبرامج و اقا* 
 .المشاركة في االزمات والحوادث الطارئة  *
 .عابري السبيل ساكين و والمافطار الصائمين من الفقراء  *
 .االضاحي توزيع الصدقات من اللحوم و * 
 .غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحًا تفصيليًا بالنظام األساسى للجمعية * 

 

 : ةالمالي ةالسن

 .  م 2121م وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي  2121في االول من يناير من العام المالي السنة المالية تبدأ 
 

 - :ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 0)
عداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشـيتم عرض القوائم المالية المرفقة بالري ت الغير هادفة آال السعودي وتم عرض وا 

السعودية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم للربح المطبقة في المملكة العربية 
- :4 وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة  في المملكة العربية السعودية ةالمعتمد
 : التقديرات  استخدام

إستخدام التقديرات فيها يتطلب والتي الغير هادفة للربح والمتعارف عليها  للمنشآتإن إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية 
يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله  التيواإلفتراضات  إضافة إلى , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 

هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة حول  وبالرغم من أن السنةاإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل تلك 
 .األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات 
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 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 : المحاسبيالعرف 

  -:يلييرادات والمصروفات طبقًا لما ويتم تسجيل اإل, تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقًا لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 
 -: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  االستحقاقاإليرادات األخرى المتنوعة طبقًا ألساس يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة  -
 في االستخدام شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية بأيتتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه عندما 

اباًل للقياس بدرجة معقولة من يكون التبرع ق وأن, تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة وأن , المستقبل 
 .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  فييتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات  -
 .بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات 

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

دارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي   -:تصنيفها كمصاريف عمومية وا 
 . االستحقاقطبقًا لمبدأ  استحقاقها يتم 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 البنوكة من أرصدة النقدية في الخزينة و وشبه النقديألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية 

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

 .عند تكبدها
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 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 : العقارات واالالت والمعدات

ويمكن تقدير تكلفتها  للجمعيةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  بالعقارات واالالت والمعداتيتم االعتراف 
ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها مجمع االستهالك 4 وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة  4 بدرجة عالية من الدقة

 -: لمعدالت التاليةالقسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر وفقًا ل
 

 
 

 

 

 

 

 
 : الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 .يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها 
 

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

 .وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين 
 

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

 .بتلك التبرعات إلى حين بيعها  االعترافلتلك 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
 :مخصص مكافأة  نهاية الخدمة 

( حســب شــروط العقــد لــبعض المــوظفين)احتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــا ألحكــام نظــام العمــل والعمــال الســعودي يــتم 
بشكل ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظـف فـي الخدمـة وحسـب المعيـار الـدولي للتقريـر المـالي للمنشـآت الصـغيرة 
والمتوسطة يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدال من احتسابها بالطريقة االكتوارية وذلـك لوجـود التكلفـة ال 

 . مبرر لها 
 
 
 

(1) 

 %4 المباني
 %21 السيارات

 %11 أثاث ومفــــروشات
 %15 اجهزة واالت وعدد

 %15 برامج الكترونية



  

 ية نفع الخيرية بمحافظة جدةجمع
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبلغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33                                     البنوك لدىالنقد ( 3)
 246234132   7664441  مصرف الراجحي 

 341724417   1147734411  البنك االهلى 
 2364611   142254267  بنك الرياض 

 247114753   141444312  مصرف االنماء 
 5554141   1144135  بنك البالد 

 1114223   2114161  بنك السعودي لالستثمار 
 3224117   5434164  بنك سامبا 

  316,9963,8   3261386092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) 

 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (السعوديهالمبالغ بالرياالت )  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  مصروفات مدفوعة مقدماً ( ,)

 34751  114661  ايجار مقدم معرض حي السالمة

 14361  14421  ايجار مقدم معرض حي الصفا

 64164  54466  ايجار مقدم معرض حراء

 174731  164651  ايجار مقدم معرض حي النسيم

 14133  14111  (1)السامر ايجار مقدم معرض حي 

 -  24113  مستودع مالبس حى النسيمايجار مقدم 

 174111  114113  حي الروابي -ايجار مقدم معرض المقر النسائي 

 134113  124244  ايجار مقدم معرض حي االجاويد

 224741  214654  ايجار مقدم معرض الوزيرية

 54311  44271  ايجار مقدم معرض السليمانية

 114322  54132  حى الروابىايجار مقدم معرض 

 54711  54711  ايجار مقدم معرض الحرازات 

 214111  214111  ايجار مقدم معرض الروضة 

 14751  14751   حي المرجانايجار مقدم معرض 

 114333  134333   حي العواليايجار مقدم معرض 

 414315  414315   حي قويزة مستودعايجار مقدم 

 24712  -   حي النزلةايجار مقدم معرض 

 -  44411  مقدم طبى مصاريف تأمين

 -   14341  مقدمهاتف وفاكس مصاريف 

 -   114171  اتعاب قانونية مقدممصاريف 

 14111   14111  تامين ايجار معرض الروضة 

 314115   544515  مقدم تصميم موقع الكتروني للجمعية مصاريف

  3936632   3,26011 
 
 

 
 (11) 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  ارصدة مدينة اخرى( 1)

 144544252   144544252  (مشروع الكسب الطيب)مؤسسة االميرة مضاوي ال سعود

 1114741   3714131  على المدخالت والمخرجاتضريبة القيمة المضافة 

 -   114511  ذمم عاملين

 -   124141  تامين مسترد

  368936933   361936222 
 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  اوقاف -مشروعات تحت التنفيذ ( 9)

 1314311  1114141  وقف الولد الصالح

  63268,2  8386333 
 
 

 اإلجمالي  مباني  أراضي  صافي أصول األوقاف ( 0)

       التكلفة

 641114111  -  641114111  الرصيد في بداية السنة
 141314111  5154111  144154111  اإلضافات خالل السنة

 862326222  1316222  061316222  السنةالرصيد في نهاية 
       اإلهالك المتراكم

 14442  14442 -   السنةهالك ا

 0,,66  0,,66 -   الرصيد في نهاية السنة
       

       القيمة الدفترية

 862026118  1216118  061316222  م 0202ديسمبر  33الرصيد 
 963226222  -  963226222  م 0236ديسمبر  33الرصيد 

 
 

(11) 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

  العقارات واالالت والمعداتصافي ( 8)
 

 األجمالي  اجهزة وآالت وعدد  أثاث ومفروشات  السيارات  
         التكلفة

 141554146  5714111  2734256  3114711  السنةالرصيد بداية 
 1444771  1364543  14235  -  السنةاإلضافات خالل 

 (64251)  (64251)  -  -  السنةخالل  اإلستبعادات
 ,36063690  0226,83  0836,63  3336022  السنةالرصيد في نهاية 
         اإلهالك المتراكم
 5114125  2114115  114713  1314327  السنةالرصيد بداية 

 1764151  114112  274411  614511  السنةهالك ا
 (34312)  (34312)  -  -  السنةخالل  اإلستبعادات

 9816123  30,6321  3366083  3636631  الرصيد في نهاية السنة
         

         القيمة الدفترية
 9286303  3096308  3906032  3366081  م 0202ديسمبر  33الرصيد 
 9,36003  0836381  3836,93  3826303  م 0236ديسمبر  33الرصيد 

 

 
 
(12) 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (بالرياالت السعوديه المبالغ)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 االجمالي  برامج الكترونية  صافي االصول الغير ملموسة( 6)

     التكلفة
 1134111  1134111  السنةالرصيد بداية 

 614111  614111  السنةاإلضافات خالل 
 3806822  3806822  السنةالرصيد في نهاية 

     المتراكم االطفاء
 214114  214114  السنةالرصيد بداية 

 264115  264115  السنة اطفاء
 96366,  96366,  الرصيد في نهاية السنة

     
     القيمة الدفترية

 3396923  3396923  م 0202ديسمبر  33الرصيد 
 636939  636939  م 0236ديسمبر  33الرصيد 

 
 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  مشروعات تحت التنفيذ( 32)

 14615  134515  مشروع الكسب الطيب
  336161  86961 

 
 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  الـــــــــــــــدائــــــنـــــــــــــون( 33)

 -   54127  الفارس مؤسسة احمد سعد

  1264111   714111   رموز الفكر لالستشارات الهندسيةشركة 

  254317  -  المعلوماتدوائر الذكية لتقنية شركة ال

 -   374511  الذكية تقنية المدنمؤسسة 

 -   34174  السفيانى دخيل اهلل دخيلمؤسسة 

 -   374151  اإلعالمية شركة المسار

 -   314111  مؤسسة عمر السلمى

 -   214111  للمقاوالت مؤسسة طالب شحبل

  0216313   3136330 
(13) 

 



  

 بمحافظة جدةجمعية نفع الخيرية 
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  مقيدةالنقدية التبرعات ال( 30)

 545214434   741514257  االيتامتبرعات كفالة 

 -   6224111  الداعمينتبرعات 

 2114231   2274643  تبرعات كفالة االرامل

 2544161  246244351  تبرعات مشروع السلة الغذائية

 1334111  241314113  تبرعات مشروع افطار صائم

 4144116  2154471  عالجتبرعات 

 124157   214111  تبرعات غارمين

 154751   1114716  تبرعات كفارة يمين

 1344167  -  تبرعات كفارة اطعام

 74156  -  تبرعات عشر نفعات

 1514116   1114767  ذبائحونذر و تبرعات عقيقة 

 1124437   214241  كسوة المشروع تبرعات 

 234661   44215  الحقيبة المدرسيةمشروع الزى و تبرعات 

 5114114   342744451  ضاحى االمشروع تبرعات 

 2214115   1574166  مشروع االسر المحتاجةتبرعات 

 4764771   414211  تبرعات برنامج سقيا حاج

 164251  -  تبرعات برنامج وجبه حاج

 234131  14164  والفدية تبرعات برنامج الهدي

 15   14625  مساعدة المقدمين على الزواجتبرعات 

 224411   434362  الدوراتللبرامج و تبرعات 

 14164  264  االسر المنتجةتبرعات 

 -   114221  تبرعات عشر نافعات

 -   314547  لنااتمكين اجي

 -   74171  صنائع المعروف

  3966006801  6630,6018 
(14) 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  اإلجتماعيةالموارد البشرية والتنمية مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 

 
 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  زكاةالتبرعات ( ,3)

 444364161  541524516  تبرعات زكاة اموال

 142474147  143414242  تبرعات زكاة الفطر

  963636018   169836328 
 
 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  اعانات الوزارة( 31)

 114271  141154412  اعانة سنوية

  362216,30  326006 
 
 

 
 
 

(15) 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  التبــــــــــرعات العينيـة( 33)

 114663  242124121  افراد -عينية تبرعات 

 7134537  -  شركات - كوبونات شرائية

 -  141314111  تبرعات وقف المطيرة

  ,60006306  0816022 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  إيرادات األنشطة ( 39)

 3174571  2144711  وأغراض مستعملة ايرادات بيع مالبس

 3544266  714111  ايرادات الروضة 

 14511  -  الطباعةاشتراكات دورة 

 14711  -  اشتراكات دورة الخياطة 

 14351  24111  اشتركات دورة التجميل 

 -  143114571  عوائد البرامج واألنشطة

  369886202   9636389 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  المســـــــــــاعدات النقدية( 30)
 441614311  545534111  مساعدات كفالة ايتام

 4174111  -  كسوة ايتاممساعدات 
 -  2344111  االيتام تمكينمساعدات 
 1414111  -  مالية السلة الغذائيةمساعدات 

 1514611  241264114  مساعدات مشروع السلة الغذائية
 1414111  5614711  مساعدات االرامل

 1124711  241554221  مساعدات مشروع افطار صائم
 -  142654111  زكاة الفطرمساعدات 

 4244142  -  جاالحسقيا مساعدات مشروع 
 154251  -  جامساعدات مشروع وجبة الح
 214411  -  الفدية مساعدات مشروع  الهدي و 

 114111  -  كسوة المساعدات مشروع 
 5554153  342124111  مساعدات مشروع االضاحى 

 14511  -  مساعدات زواج 
 2314435  6134134  مساعدات عالجية
 2114111  2164513  لألسر المحتاجةمساعدات مالية 
 -  4414111   الداعمينمساعدات أسر 

 24415  544177  الغارمينمساعدات 
 2114315  -    كفارة يمينمساعدات مشروع 
 1444265  -    كفارة صياممساعدات مشروع 

  3063236,96  8690,6329 
 
 

 م 0236 ديسمبر 33  م 0202ديسمبر  33  المســـــــــــاعدات العينية( 38)
 1164717  141154744  مساعدات سلة غذائية

 1214611  1474161  مساعدات عينيه مشروع ذبائح
 364671  374121  أغراض -مساعدات عينية 
 2314713  -  احذية  مالبس و  -مساعدات عينية 
 1174151  2424411  اجهزة  -مساعدات عينية 

  063,36830  0006908 
 
 
 
(16) 



  

 نفع الخيرية بمحافظة جدةجمعية 
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 

  مصــــــــروفات األنشطة( 36)
 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33

 74611  -  لك مثل اجري  -الرامل الجمعيةمصروفات برنامج العمرة 

 531  14267  مصروفات برنامج نفع ترعاكم

 544231  14511  مصروفات برامج تدريب 

 114514  -  الحفل السنوي لاليتام

 24655  -  مصروفات ملتقي نفع الصيفى

 24636  -  االحترافية مصروفات دورة األفكار

 24411  -  فعاليات المطار

 44611  444111  اليوم الوطنى

 354111  3124311  مصروفات إدارية محملة على النشاط

 744171  74411  مصروفات روضة اطفال نفع 
  3196,89  0236,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(17) 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  اإلجتماعيةالموارد البشرية والتنمية مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 
 
 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  المصروفات العمومية واإلدارية( 02)
 246624674   341524321  مرتبات واجور وما في حكمها

 134114   1214147  تأمينات اجتماعية 
 114113   2244171  تأمين طبي
 1674713   1774215  االيجارات

 2164171   3444711  سينات معارضحت
 54713   64614  انتداب

 414115   414111  ادوات كتابية ومطــــــــبوعات
 444356   214736  مياة مصروفات كهرباء و 

 1164154   1134512  وبرق وهاتفمصــاريف بريد 
 164751   214213  نظافة مصاريف بوفية وضيافة و 

 164357   244316  صيانة سياراتمصاريف محروقات و 
صـــالح وترمـيم و مصاريف    314261   324217  تجهيزصيــــــانة وا 

 1664114   1444654  رسوم حكومية 
 214431   124151  تنزيل مصاريف مستودع تحميل و 

 -  524321  أتعاب مهنية
 14525  -  مخالفات مرورية

 1174431   744712  اعالن مصاريف دعاية و 
 174441   14111  مصاريف بنكية 

 374514   714725  نهاية خدمة
 -   1114121  مكافات وحوافز

 -   224613  حفالت وفاعليات
 -   14314  تدريب وتاهيل

 1164511   2614511  االكترونىمصاريف التسويق 
 644215   654217  التحول الرقمى

 54111  -  مصاريف نثرية 
  160306093   ,60396338 

 
 

 (11) 



  

 جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة
 (936)برقم  الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعيةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعوديه)  م0202ديسمبر  33عن السنة المنتهية في 

 

 م 0236ديسمبر  33  م 0202ديسمبر  33  صافي االصول المقيدة( 03)
 347714536   541114641  تبرعات كفالة االيتام

 3514411   264441  تبرعات االرامل
 34211   54661  تبرعات مشروع افطار صائم

 3134515  -  عالجيةتبرعات 
 -   1114211  تبرعات الداعمين

 14671   174721  تبرعات كفارة يمين
 44143   1154111  صيامتبرعات كفارة 

 524757  -  تبرعات السلة الغذائية 
 654713   114611   ذبائح و نذر تبرعات عقيقة و 

 114161   114161  صدقات
 244141   214355  المدرسيةالحقيبة تبرع مشروع الزى و 

 44437   254615  الكسوةتبرعات 
 214311  -  تبرع مشروع االضاحى العيد
 644572   124131  تبرع مشروع االسر المحتاجة

 514661   1114141  تبرعات برنامج سقيا حاج
 114511   114511  تبرعات برنامج وجبه حاج

 74156   74156  عشرة نفعات
 44173   134137  والفدية برنامج الهديتبرعات 

 -   14625  تبرع مساعدة المقدمين على الزواج
 14522   712  تبرع االسر المنتجة 

 544454   214311  تبرع الغارمين
 341624542   445144411  تبرعات زكاة اموال

 -   314211  زكاة الفطرتبرعات 
  3263686393   066326623 

 

 عام( 00)
 ........... ......... بتاريخ ةمن االدار  للجمعية ةاعتماد القوائم الماليتم  -

 
 
 
 
 
 
(11) 


