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قائمة المركز المالي

كما في  35ديسمبر  1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)

األصول المتداولة
النقد لدى البنوك

إيضاح

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

األصـــــــــــــــــــــول

()3

1655805262

2855065388

ارصدة مدينة اخري

()4

2605066

1525660

-

255044

قروض االبناء

جاري فرع المدينة المنورة

المخزون

إستثمارات صناديق إستثمار

()5

اإلستثمارات واألصول المالية
إستثمارات مالية

()6

مجموع األصول المتداولة

مجموع اإلستثمارات واألصول المالية

األصول غير المتداولة
صافي العقارات واآلالت والمعدات

()0

أصول األوقاف
صافي أصول األوقاف

()0

مجموع األصول غير المتداولة

مجموع أصول األوقاف

205888

0605638
25400

االلتزامات وصافي األصول
االلتزامات المتداولة

مدخرات االبناء

مصروفات مستحقة

مجموع االلتزامات المتداولة

()6

25300

106,3,6,21
2058635666

2452055800

1260,36,,,

1,61816028

458065026

356805660

,608,621,

36,026,,8

155815056

156255142

56,1165,1

136310601,

136,,,61,8

1615001

654535025

560,06005

,610,6111

151105516

153065688

0005138

االلتزامات غير المتداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة

358885888

1368,,6,30

56105681,

إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

065488

525588

مجموع االلتزامات غير المتداولة

56552615,

صافي األصول
صافي األصول غير المقيدة

2852005622

2450115005

053145655

455865860

مجموع االلتزامات

صافي األصول المقيدة

أرباح (خسائر) أسهم غير محققة

165126110

2355605626

()15

1565,1610,

مجموع صـــــــــافي األصــــــــــــــول

136310601,

إجـــــــــــمـــــالــــــــــي االلتزامات وصافي األصول

5638,6,00
268,16811

1655585001
,162,86213

136,,,61,8

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلي ( )16جزء ال يتج أز من هذه القوائم المالية وتق أر معها
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
قائمة األنشطة

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
إجمالي

إجمالي

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

258315030

-

258315030

443

-

2258845352

2258845352

2454385046

-

-

-

335888

65188

-

65188

305888

-

5885888

5885888

455405688

تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعات الزكاة

-

158605408

158605408

4565285

إيرادات العقارات

025588

-

025588

485888

60

-

60

165850

إيضاح

مقيدة

غير مقيدة

اإليرادات والمكاسب

التبرعات النقدية العامة

التبرعات النقدية المقيدة

()18

التبرعات العينية

إيرادات االشتراكات
إعانات الو ازرة

()11

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائدات اإلستثمـ ـ ـ ـ ــارات
صافي األصول المحررة من القيود

إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة التصني ــف لتحقـ ــق قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام

1655045004

()1655045004

-

-

إجمالي اإليرادات والمكاسب

586208610,

2605860,8

11621,6112

1,61,86,1,

المصروفات والخسائر
المساعدات العينية

-

-

-

55555

356265550

-

356265550

051665483

1256515316

-

1256515316

1458805216

المصروفات العمومية واإلدارية

()13

658215556

-

658215556

555145002

إه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك العقارات واآلالت والمعدات

()0

1665361

-

1665361

1465456

()0

1235206

-

1235206

1235206

إجمالي المصروفات والخسائر

13658,6022

-

13658,6022

1,6,,,6,88

التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة

(),6,8068,8

2605860,8

161326580

1612562,,

مصـ ـ ـ ــروفات اإلعاشة

()12

مساعدات اعانة االيتام لدي زويهم

إه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالك أصول األوقاف

البنــــــــود األستثنــــــــائيــة

إيرادات أخرى

()14

485256

-

485256

635034

345588

-

345588

()65863

تسويات سنوات سابقة

()205844

-

()205844

-

التغير في صافي األصول من البنود األستثنائية

,26251

-

,26251

8,6,25

(),6,336513

2605860,8

1618,68,1

16,1,6,32

-

-

-

() 6

صافي األصول بداية السنة

2450115005

1655585001

4152625656

3056865225

صافي األصول نهاية السنة

1061286,11

1361,86,1,

,368,26115

,561,16,1,

أرباح (خسائر) رأسمالية

التغير في صافي األصول

تسويات على مال الجمعية

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلي ( )16جزء ال يتج أز من هذه القوائم المالية وتق أر معها
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
قائمة التدفقات النقدية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
 35ديسمبر  1058م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التغ ــير في صافي األصول

 35ديسمبر  1052م

255045065

256565430

1665361

1465456

تسويات علي مجمع اإلهالك

-

()2

تسويات على مال الجمعية

-

()6

إهالك العقارات واآلالت والمعدات
إهالك أصول األوقاف

1235206

أرباح (خسائر) رأسمالية

1235206

-

المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

التغيــــــــــر في صافي األصول بعد التســويات

التغيرات في األصول واإللتزامات المتداولة

المدينون

قروض االبناء

ارصدة مدينة اخري

3105106

4345800

365,56235

363,,6311

-

1845068

525488

-

()1455860

جاري فرع المدينة المنورة

المخزون

مدخرات االبناء
مصروفات مستحقة

65863

505440

252815808

()5885888

255044

65348

()652615054

()553185363

0255638

265258

المسدد من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

()5065208

()5035880

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

()21,61,2

()1681,6111

شراء العقارات واآلالت والمعدات

()3405362

()065458

()66

-

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()3,86,,5

()536,12

النقدية وما في حكمها في بداية السنة

2855065388

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

متحصالت من اإلستثمار
إستبعادات إستثمارات

-

التغير في النقدية خالل السنة

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

055663

()560286038

()168,1620,

5,610861,1

10618,6300

2354265886

معامالت غير نقدية هامة
أرباح (خسائر) أسهم غير محققة

2635,6,11

,610,60,2

إن اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلي رقم ( )16تمثل جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )5التكوين والنشاط -:
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة  ,جمعية خيرية مسجلة لدى و ازرة العمل والتنمية االجتماعية برقم ( )135وتاريخ
1410/86/80هـ .
وتتمثل أهداف الجمعية طبقاً لنظامها األساسي في ما يلي -:
* غرس مباديء العقيدة اإلسالمية في عقول ووجدان هؤالء األطفال .
* توفير أوجه الرعاية األولية ماديا ومعنويا لأليتام واألطفال ذوي الظروف الخاصة منذ والدتهم حتي نضعهم علي طريق الحياة .
* توفير الرعاية الصحية لألطفال وبث روح القوة والنشاط لديهم .
* توفير الرعاية اإلجتماعية داخل األسرة وداخل البيئة واشباع حالتهم النفسية والبيولوجية .
* تنمية المهارات األساسية واعدادهم تعليميا ومهنيا ليتخرجوا علي الحياة .
* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحاً تفصيلياً بالنظام األساسي للجمعية .
السنة المالية :
تبدأ السنة المالية في االول من يناير من العام المالي  2810م وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي  2810م .
( )1ملخص بأهم السياسات المحاسبية - :
يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريـال السعودي وتم عرض واعداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة
للربح المطبقة في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
المعتمدة في المملكة العربية السعودية  ,كما أنه في تطبيق المعايير الدولية بدال من المعايير السعودية للمعالجات المحاسبية التي
ليست في معيار المنشآ ت الغير هادفة للربح بالمملكة العربية السعودية ليس له تأثير في عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية
في  52810/12/31وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة -:
إستخدام التقديرات :
إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها والتي يتطلب فيها إستخدام التقديرات
المحتمله في تاريخ القوائم المالية  ,إضافة
واإلفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وايضاحات األصول والخصوم ُ
المسجلة خالل تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى
إلى اإليرادات والمصروفات ُ
اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
العرف المحاسبي :
تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها  ,ويتم تسجيل اإليرادات والمصروفات طبقاً لما
يلي-:
(أ) اإليرادات -:
تتمثل اإليرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة اإليرادات األخرى
وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقاً لما يلي -:
( )1يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقاً ألساس اإلستحقاق وذلك
عندما تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية اإلستخدام
في المستقبل  ,وأن تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة  ,وأن يكون التبرع قابالً للقياس بدرجة معقولة
من الموضوعية .
وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقاً لألساس
النقدي.
( )2يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها
بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات .
(ب) المصـــــروفات -:
تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية  ,وكافة المصروفات األخرى يتم
تصنيفها كمصاريف عمومية وادارية وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقاً لما يلي -:
 يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ اإلستحقاق . يتم إثبات مصروفات المس ــاعدات المتنوعة والزكاة طبقاً لألساس النقدي . يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقاً لمبدأ اإلستحقاق .النقدية وشبه النقدية:
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و الحسابات الجارية و ودائع
البنوك.
الذمم المدينة:
تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها  ,و تشطب الديون
المعدومة عند تكبدها.
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
المخـــــزون السلعي -:
 المخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية والتي لم تُصرف حتى تاريخ القوائِم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عندإستالمها.
 المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقاً لطريقة الوارد أوالً ُيصرف أوالً وذلك بالنسبةللمواد الغذائية واألدوية .

العقارات واالالت والمعدات :
يتم االعتراف بالعقارات واالالت والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها
بدرجة عالية من الدقة  5ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحاً منها مجمع االستهالك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحالل تلك
األصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل 5وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي
المقدر وفقاً للمعدالت التالية -:
%4

المبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني

%28

السيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

%18

أثاث ومفـ ــروشات

%15 - %5

أجهزة وآالت وعدد
الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى :
يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .
التبرعات :

يتم تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة و تبرعات غير مقيدة و تبرعات أوقاف طبقاً لطبيعة
وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين .
التبرعات العينية :
يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة المحاسبية التي تم اإلستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة
للتحقق لتلك السلع فإنه يجب تأجيل اإلعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها .
قائمة التدفقات النقدية :
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما في حكمها في
أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )3النقد لدى البنوك

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

البنك االهلي 346156888180

4365208

3085260

البنك االهلي 05621888180

156035044

0505460

مصرف الراجحي 11110

450505458

452535165

35818

35818

054435256

451035066

بنك ساب 08881

156485422

250485588

البنك العربي 2488

6365041

4665634

بنك الجزيرة

1465603

065043

بنك الرياض

158615203

055605520

5,610861,1

10618,6300

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

عهد

35888

215481

ذمم موظفين

65628

55888

مصروفات مدفوعة مقدما

1405062

45060

ضريبة قيمة مضافة

165634

-

سلف لالبناء

1225108

1215538

1,262,,

5116,,8

البنك االهلي (القرية النموذجية )
مصرف الراجحي 1221

( ),أرصدة مدينة أخري
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )1إستثمارات صناديق إستثمار

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

صندوق استثمار البنك االهلي*

25400

25300

16,82

16388



تتمثل االستثمارات فى عدد  100458623وحدة بسعر  153208لاير فى تاريخ .2810-12-31

( ),إستثمارات مالية

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

مكة لالنشاء والتعمير

2555668

2455333

طيبة لالستثمار

035350

655360

مصرف االنماء

16,054,656

1356445300

اسمنت الجزيرة

656665668

656665668

1260,36,,,

1,61816028
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )2صافي العقارات واآلالت والمعدات
األراضي
التكلفة

الرصيد بداية السنة

تحسينات علي

مباني مستأجرة

السيارات

أثاث ومفروشات

أجهزة وآالت
وعدد

برامج

اإلجمالي

350105658

1345358

252005840

155335806

256225204

465588

1856335611

اإلضافات خالل السنة

-

625168

665030

635013

605601

255888

3405362

الرصيد في نهاية السنة

362526,10

11,6150

163,,688,

56,1,6801

16,8,6,11

2,6100

506,816303

اإلهالك المتراكم

الرصيد بداية السنة

-

525302

252005840

155335800

250355058

205046

650265213

إهالك السنة

-

465252

05140

55460

605028

05604

1665361

الرصيد في نهاية السنة

-

,86,3,

1618165,1

561386111

16,336,20

3,6110

,68,1612,

القيمة الدفترية
الرصيد فى 35ديسمبر 1058م

362526,10

512682,

,56,,5

8861,2

1,6181

326,80

,608,621,

الرصيد فى 35ديسمبر 1052م

362526,10

856,,8

5

5

8,6,1,

156,1,

36,026,,8
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )8صافي أصول األوقاف
التكلفة

المباني

اإلجمالي

الرصيد بداية السنة

358025140

358025140

الرصيد في نهاية السنة

3608165,8

3608165,8

اإلهالك المتراكم

الرصيد بداية السنة
إهالك السنة
الرصيد في نهاية السنة

154505886

154505886

1235206

1235206

5618061,1

5618061,1

القيمة الدفترية
الرصيد فى 35ديسمبر 1058م

56105681,

56105681,

الرصيد فى 35ديسمبر 1052م

56,1165,1

56,1165,1

( ),مصروفات مستحقة

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

أتعاب مهنية مستحقة

005458

525588

مصروفات مستحقة أخري

0665608

-

8286530

116100

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

2258845352

656365304

تبرعات كفالة ايتام داخلية

-

665888

تبرعات نقدية مقيدة لاليتام

-

1054205405

11600,6311

1,6,3068,,

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

5885888

455405688

1006000

,61,26,00

( )50التبرعات النقدية المقيدة
تبرع ـ ـ ـ ــات كفـ ـ ـ ــاالت أيتـ ــام لدي ذويهم

( )55إعانات الوزارة
اعانة الكفالة الشهرية لأليتام
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )51مصروفات اإلعاشة

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

655461

15683

-

115846

2845044

2645263

351335066

655055051

سكن الطالب الجامعيين

3125305

-

مالبس ومستلزمات سكن

485015

104

اعانة االبناء

065888

3385588

برامج وانشطة ترفيهية

105660

-

تدريب األبناء

25588

-

إعانة إيوائية

-

155656

205630

-

36,1,6118

265,,6,03

مواد غذائية ومستلزمات مطبخ
عالج ومستلزمات طبية
نظافة
المصروف المدرسى اليومى والشهرى

أخرى
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )53المصروفات العمومية واإلدارية

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

458335355

354485210

الت ـ ـ ـ ـ ـ ــأمينات اإلجتماعـ ـ ـ ــية

2645460

3485088

ادوات كتـابية ومطـ ـ ـ ـ ـب ــوعات

515322

105430

مصـ ــاريف بريد وبرق وهاتف

345652

265320

مصـ ـ ـ ــاريف ك ــهرباء

2085606

1605423

بدل اجازات و تذاكر سفر

1615841

3845266

صيـ ـ ــانة واصـ ــالح وترمـي ــم

615014

265860

محروقات وص ـ ــيانة سي ــارات

205165

125860

مصروف نهاية الخدمه

1635301

-

مص ــاريف دع ـ ــاية واعـالنات

465680

-

مصاريف صيانة أجهزة وبرامج

285663

35043

القيمة المضافة

255883

-

رسوم حكومية

535200

185331

حراسات امنية

3385084

3555156

تامين طبي وعالج

2155105

2865060

هدايا وتكريم

525488

-

غرامات

058

058

دورات تدريبية للموظفين

688

-

تسويات على مكافأة نهاية الخدمة

-

4345800

ديون معدومة

-

1845068

1145516

265258

,6015611,

1615,6221

مـ ـ ـرتبات واجور وما في حكمها

اتعاب مهنية ومحاماة
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الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمكة المكرمة

مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ()531
إيضاحات حول القوائم المالية

عن السنة المنتهية في  35ديسمبر 1058م (المبالغ بالرياالت السعودية)
( )5,إيرادات أخري

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

485256

635034

,0611,

,3623,

 35ديسمبر  1058م

 35ديسمبر  1052م

الزكاة

150655300

066,610

إعانة الكفالة الشهرية لأليتام

154135681

455405688

تبرعات مقيدة لاليتام

2852565648

1152865863

1361,86,1,

5,61106885

ايرادات متنوعة

( )51صافى االصول المقيدة

( )5,عام
 -تم اعتماد القوائم المالية الحالية للجمعية من قبل االدارة في تاريخ . ..............................
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