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 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م    0233ديسمبر  93كما في 

 
 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  إيضاح   األصـــــــــــــــــــــول

       المتداولةاألصول 
 1231553124  435363554  (3)  لدى البنوك بالصندوق و النقد 

 555  555  (4)  إيرادات مستحقة
 1123553  1123553    لغير قروض تيسير زواج ل

 153333  553555    مصروفات مدفوعة مقدما
 213524  253424  (5)  أرصدة مدينة أخري 

 133413535  1623535  (6)  المخزون  
 4,32,,,394  343404233    مجموع األصول المتداولة

       اإلستثمارات واألصول المالية
 435553515  435553515  (1)  استثمارات طويلة األجل

 44,224232  44,224232    اإلستثمارات واألصول الماليةمجموع 
       اصول االوقاف

 -  43555    مشروعات تحت التنفيذ
 -  2,,44    مجموع اصول االوقاف

       المتداولة غير األصول
 1453561  1453655  (4)  صافي العقارات واالالت والمعدات 

 -  332523555  (5)  بالتكلفة - ول استثماريةصافي اص
 1453555  2313555  (15)  صافي أصول غير ملموسة

 02,4,83  ,94802483    األصول غير المتداولةمجموع 
 324,434223  4088,,3242    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       اإللتزامات وصافي األصول
       لتزامات اليير متداولةاإل 

 3413536  3323543    مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 9434298  9904,29    االلتزاماتمجموع 

       صـــــــــافي األصــــــــــــــول
 1636353563  1534543324    صافي األصول غير المقيدة

 5523136  131433465  (25)  صافي االصول المقيدة 
 6663154  1553455    ــافــي أصــول األوقــافص

 32402242,9  3,4,404829    صـــــــــافي األصــــــــــــــولمجموع 
 324,434223  4088,,3242    اإللتزامات وصافي األصولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 

 

 تقرأ معهاو  المالية هذه القوائممن  يتجزأجزء ال ( 21)إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
                                                        (3) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 األنشطة قائمة 
 (ت السعوديةالمبالغ بالرياال)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في 

 

 
 إيضاح

 
 أوقاف  مقيدة  غير مقيدة

 إجمالي 
ديسمبر  93

 م0233
 

 إجمالي
ديسمبر  93

 م0232
            اإليرادات والمكاسب

 5353354  6663226 -  -   6663226   التبرعات النقدية العامة
 413115  643 -   643 -   (11) التبرعات النقدية المقيدة 

 363534  1243255  1243255 -  -   (12) ة أوقافالتبرعات النقدي
 135413555  135443655 -  -   135443655   التبــــــــــرعات العينيـة

 13155  123155 -  -   123155   االشتراكاتإيرادات 
 6553445  6253356 -   6253356 -    تبــــــــــــــرعات الزكاة

 4343255  6353445 -   635,445 -   (13) إعانات الوزارة
 53551  63615 -     63615   ايرادات العقارات واالراضي

            صافي األصول المحررة من القيود
-  -   ((43555  (132513455)  132563545  إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة التصنيف  4428,4433  3,,948324  ,3094,4  34923  ,9442,484 إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 
            المصروفات والخسائر
 5153555  -  -  -  -   المساعدات النقدية 

 135243125  231233555 -  -   231233555  (14) المســـــــــــاعدات العينية
-   6513461 -  -   6513461  (15) محملة علي النشاط مصروفات
-   553331 -  -   553331  (16) جمع االموال مصروفات

 5543334  513631 -  -   513631  (11) مصــــــــروفات األنشطة
 135523156  132543154 -  -   132543154  (14) المصروفات العمومية واإلدارية

العقارات واالالت والمعدات إهالك 
 والمعدات

(4)  323134   -  - 323134  263533 
 353555  353555 -  -   353555  (15) ر ملموسةالغياهالك االصول 

 0,,4433,4  ,44034498 -  -   ,44034498   المصروفات والخسائرإجمالي 
 (04283,)  (3,4,28,)  ,3094,4  34923  (024,02,) التيير في صافي األصول من األنشطة المستمرة  

            البنود االستثنائية 
 -  23555 -  -   23555   تسويات سنوات سابقة

 1543515  1353116 -  -   1353116  (15) إيرادات أخري
 3,442,3  3924038 -  -   3924038 التيير في صافي االصول من البنود االستثنائية  
 3204232  (49,2,,4)  ,3094,4  34923  (324,24,)   التيير في صافي األصول 

-  -   -  2313135  (2313135)   تسويات علي رصيد اول العام
 1435543535  1432553553  6663154  5523136  1636353563   العامصافي األصول بداية 
 32402242,9  3,4,404829  324433,  343494282  3,42224904   العامصافي األصول نهاية 

 وتقرأ معها المالية ئممن هذه القوا يتجزأجزء ال ( 21)إلي ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
(4) 



 
 

 بمحافظة الطائف اسريةجمعية الزواج والتنمية ا
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 التدفقات النقديةقائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في 

 
 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  
     ت النقدية من األنشطة التشييليةالتدفقا

 1523514  (4513315)  األصولالتغـــير في صافي 
 263533  323134  إهالك العقارات واالالت والمعدات 

 353555  353555  إهالك اصول غير ملموسة
 643351  -  المكون من مخصص نهاية الخدمة

 0024942  (9234890)  تبعد التســويا األصولالتييــــــــــر في صافي 
     المتداولة االصول وااللتزاماتالتييرات في 

 143555  -  ايرادات مستحقة 
 (23555)  253333  مصروفات مدفوعة مقدما

 (113555)  654  أرصدة مدينة أخري 
 3413555  5153555  المخزون 

 (523555)  -  أرصدة دائنة أخري
 -  (43453)  الخدمة المسدد من مخصص مكافاة نهاية

 3,4242,  02342,0   األنشطة التشييليةالناتج من  صافي النقد
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (1263555)  غير ملموسة أصولإضافات 
 (123134)  (323412)  العقارات واالالت والمعداتإضافات 

 -  (332523555)  إضافات اصول استثمارية 
 -  (43555)  إضافات مشروعات تحت التنفيذ

 (304394)  (9443,4400)  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) صافي النقد
 2,4,34,  (2,,940394)   العامفي النقدية خالل  التيير

 1136443415  1231553124   العام النقدية وما في حكمها في بداية
 لعاماالنقدية وما في حكمها في نهاية 

 

 243984,,4  3043,24304 
 

 المالية من هذه القوائميتجزأ جزءًا ال  تمثل( 21)إلي رقم ( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
 

 
 

 
 

(5) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في         

 
 -:التكوين والنشاط ( 3)

وتاريخ (  345) برقم  االجتماعية العمل والتنميةجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  ,بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 .المملكة العربية السعودية  –الطائفهـ ومركزها الرئيسي  51/1421/  25

 

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 . ....(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج )تشجيع الشباب علي الزواج امتثاال للتوحيد النبوي الكريم  *
 . اإلسهام قدر المستطاع في تكوين األسرة الصالحة والعناية بها *
 . اإلسهام في القضاء علي العنوسة وتشجيع الزواج بين ذوي الحاالت الخاصة كاأليتام واألرامل والمطلقات *
 .   حماية الفرد والمجتمع من اإلنحراف والفساد الخلقي وتقديم الرأي والتوحيد فيها بعد الزواج لحماية األسرة *
 . ور الزواجتأهيل الشباب للحياة األسرية السعيدة والتفقه في أم *
 . التوفيق بين الراغبين في الزواج *
 . حث المجتمع وتوعية الشباب بأهمية الزواج وترشيد نفقاته *
 .التوحيد واإلصالح األسري والسعي لتخفيف نسب الطالق  *
 . تحقيق التكافل اإلجتماعي واإلستقرار األسري وتكثير النسل *

 

 :السنه الماليه 
 .  م 2515م وتنتهي بنهايه شهر ديسمبر من العام المالي  2515الول من يناير من العام المالي في االسنة 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 

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

 

 : التقديرات  استخدام
إستخدام التقديرات فيها يتطلب والتي الغير هادفة للربح والمتعارف عليها  للمنشآتًا للمعايير المحاسبية إن إعداد القوائم المالية وفق

يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله  التيواإلفتراضات  إضافة , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة  الفترةلك إلى اإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل ت

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

 : المحاسبيالعرف 
يرادات والمصروفات طبقًا لما سجيل اإلويتم ت, تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقًا لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 

- :يلي
 

 
 
 

(6) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في 

 
 -:ت اإليرادا(  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  االستحقاقكافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقًا ألساس يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك  (1)

 االستخدام شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية بأيتتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه عندما 
برع قاباًل للقياس بدرجة معقولة يكون الت أنو , ى التبرع بدرجة معقولة من الثقة تتوقع الجمعية الحصول علوأن , المستقبل  في

 .من الموضوعية 

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

دات وذلك عند إمكانية قياسها صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرا 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 

داريةيفها كمصاريف عمومية تصن  -:وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي  وا 
 .يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -

 . النقدييتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة والزكاة  طبقًا لألساس  -

 .مية واإلدارية فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق يتم إثبات المصروفات العمو  -

 

 :النقدية وشبه النقدية
 . الحسابات الجارية وودائع البنوكألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و  
 

 :لذمم المدينةا
الديون المعدومة  وتشطب, ون المشكوك في تحصيلها ة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديتثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابل 

 .عند تكبدها
- : 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  -
 .للمواد الغذائية واألدوية 

 
(1) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 
 القوائم المالية إيضاحات حول 

 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن 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 وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحالل تلك  3 قةبدرجة عالية من الد
األصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل3 وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي 

 -: المقدر وفقًا للمعدالت التالية
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 :مخصص مكافأة ترك الخدمة 

( وط العقد لبعض الموظفين حسب شر ) احتساب مخصص مكافأة ترك الخدمة وفقا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي  يتم 
بشكل ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة 
 والمتوسطة يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدال من احتسابها بالطريقة االكتوارية وذلك لوجود التكلفة ال

 . مبرر لها 
 

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

 

 : التبرعات
تبرعات أوقاف طبقًا لطبيعة  تبرعات غير مقيدة و التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة ويتم تصنيف التبرعات 
 .ية للتبرع من قبل المتبرعين وشروط تلقي الجمع

 

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

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

 : تدفقات النقديةقائمة ال
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
 

                                                        (4) 

 %3 ـــــــــــــانيالمبـــــــ
 %25 السيــــــــــــــــارات

 %15 أثاث ومفــــروشات
 %15 وعدد وآالت أجهزة

 %25 أجهزة حاسب آلي
 %25 مكيفات 
 %25 لوحات



 
 

 بمحافظة الطائف اج والتنمية االسريةجمعية الزو 
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في 

 

 

 م0232ديسمبر  93  م0233يسمبر د 93                                    لدي البنوك  بالصندوق و النقد( 9)

-   23163  الصندوق

-   53415  الشبكة صندوق 

 635653525  432353431  44444/ح  –مصرف الراجحي 

 161  421  55555/ح  –مصرف الراجحي 

-   453454  451/ مصرف الراجحي حـ 

 433345  1153461  34541/ مصرف الراجحي ح 

 1553315  3143445  55156/حالبنك األهلي التجاري 

 136163562  136133414  35554/بنك البالد ح

 236513314  135163363  66555/مصرف اإلنماء ح

 135163555  135253565  41551/البنك السعودي لإلستثمار ح

  243984,,4  3043,24304 
 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93   إيرادات مستحقة ( 4)

 555  555  تحقةمس ايجارات

  ,22  ,22 
 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93   أرصدة مدينة أخري ( ,)

 213524  253255  سلف العاملين

-   215  عهد العاملين

  024404  034202 
 
 
 
 
 
 

(5) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في 

 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93   المخزون ( 8)

 5553255  3153255  مكيفات

 1123455  633155  غسالة

 4653455  2613355  ثالجة

 1563655  453155  فرن غاز

 463545  263135  نسةمك

  ,804292  349434292 
 
 
 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93   استثمارات طويلة األجل ( ,)

 335553515  335553515  *أسهم بشركة جبس حفر الباطن 

 135553555  135553555  العمارة االستثمارية بجدة 

  44,224232  44,224232 
 

 ه وحتي تاريخ هذه القوائم المالية لم يرد للجمعية أية عوائد مالية منه1425اإلستثمار في شركة جبس حفر الباطن منذ عام * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       (15) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةة مسجلة بوزار 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في 

 

  العقارات واالالت والمعداتصافي ( 2)
 

  
  السيارات  المباني 

أثاث 
  أجهزة وآالت  ومفروشات

اجهزة حاسب 
 مكيفات  آلي

 لوحات 
 إلجماليا 

                 التكلفة
 6543426  -  133615  423436  163112  1453611  213555  2543551  السنةالرصيد بداية 

 323412  13455  -  -  -  63645  -  243421  السنةاإلضافات خالل 
 82,4032  34222  94832,  204298  0,,84,  3384080  0,4222  0034232  السنةالرصيد في نهاية 
                 اإلهالك المتراكم
 5543465 -   123336  413111  613423  1113545  213555  443144  السنةالرصيد بداية 

 323134 -   13213  13554  113516  123515 -   63321  السنة إهالك
 434829, -   94823,  ,20429  04393,  ,332433  0,4222  ,3,432  السنةالرصيد في نهاية 

                 
                 القيمة الدفترية

 ,34,483  34222  3  3  94299  ,8434 -   3994339 م0233ديسمبر  93الرصيد 
 34,4,83 -   340,4  342,3  3,4943  3042,0  -  ,33,422 م0232ديسمبر  93الرصيد 

 
 
 
 
 

(11) 



 
 

 بمحافظة الطائف يةجمعية الزواج والتنمية االسر 
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في         

 
 
 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  بالتكلفة -صافي االصول االستثمارية (3)

 -  332523555  اراضى 

  940,04222  - 
 
 

صافي االصول غير  (32)
 ملموسة

الخطة االستراتيجية والبناء  
 المؤسسي

 
 االجمالي  الموقع اإللكتروني

       التكلفة
 1153555 -   1153555  السنةالرصيد بداية 

 1263555  1263555 -   اإلضافات خالل السنة

 9234222  3084222  4222,,3  السنةالرصيد في نهاية 

       المتراكم االطفاء

 353555 -   353555  السنةالرصيد بداية 

 353555 -   353555  السنة اطفاء

 24222, -   24222,  السنةالرصيد في نهاية 

       

       القيمة الدفترية

 0934222  3084222  32,4222  م0233ديسمبر  93الرصيد 
 3424222 -   3424222  م0232ديسمبر  93الرصيد 

 
 
 
 
 
 
 

(12) 
 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م   0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في         

 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  نقدية المقيدة  التبرعات ال( 33)
 155  -  تبرعات اعانة زواج

 453555  643  تبرعات دورات المقبلين علي الزواج
 55  -  تبرعات دعم الصلح

 23565  -  تبرعات مشروع فانوس العفاف
 -  -  تبرعات صدقة جارية 

  849  4,4,32 
 

 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93    فأوقا التبرعات النقدية( 30)

 363534  1243255  الجمعية  –تبرعات لوقف السعادة 

  302403,  984292 
 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  اعانات الوزارة ( 39)

 4343255  6223555  إعانة دعم برامج وأنشطة

-   43345  دعم تشغيلي 

  8924223  29240,2 
           

 

  المساعدات العينية  ( 34)
 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93

 135243125  231233555  جديدة  –مساعدات عينية اجهزة كهربائية 

  043094222  34304430, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م   0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في         

 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  مصروفات محملة علي النشاط( ,3)

 -  3563155  مـــــرتبات واجور وما في حكمها

 -  553124  بدالت واالضافي

 -  313435  ــــــأمينات اإلجتماعــــــــيةالتـــــــ

 -  43216  تامين طبي 

 -  33144  ادوات كتـابية ومطـــــــــبـــوعات

نتقال  -  33354  مصــــــــاريف ســــفــــر وا 

 -  63542  مصــــاريف بريد وبرق وهاتف

 -  13456  مصــــــــاريف كـــهرباء وميــاه

 -  23665  حكومية ورسوم 

 -  45  اجور تحميل 

 -  443555  ايجارات 

 -  53161  مصـاريف ضيافة ونظـــــــــــافة

 -  13145  محروقات 

  82,428,  - 
 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  مصروفات جمع االموال ( 38)

 -  343155  مـــــرتبات واجور وما في حكمها

 -  143416  بدالت واالضافي

 -  33454  التـــــــــــــأمينات اإلجتماعــــــــية

 -  511  تامين طبي 

 -  13655  بدل النتداب

  ,34993  - 
(14) 

 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م   0233ديسمبر  93نة المنتهية في عن الس        

 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  مصروفات األنشطة ( ,3)

 133625  143515  رة المتميزةسجائزة اال

 253313  23455  مصروفات برامج ودورات تثقيفية

 525,345  253555  مصروفات برنامج المحضون والتوعية األسرية

-   153314  مصروفات اعانة زواج 

 -  144  مصروفات الموقع االلكتروني للجمعية

  ,,4893  ,,44992 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(15) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ديسمبر  93عن السنة المنتهية في         

 
 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  المصروفات العمومية واإلدارية( 32)

 6663151  6423324  مرتبات وأجور ومافي حكمها
-   1433545  بدالت واالضافي

 223245  353154  التأمينات االجتماعية
 1553555  1543333  صاريف إيجاراتم

 43416  143541  أدوات كتابية ومطبوعات
 53421  13523  مصاريف سفر وانتقال 

 153444  63231  مصاريف بريد وبرق وهاتف
 123552  113511  مصاريف كهرباء ومياه
صالح وترميم  113441  153515  صيانة وا 

 -  43113  محروقات وصـــــيانة سيـــارات
صــــالح االجهزة  -  13664  صيــــــانة وا 
 33151  23444  مصاريف ضيافة ونظافة
عالن   23155  1533556  مصاريف دعاية وا 

 -  13552  مصاريف مكافآت
 143614  -  مصاريف مكافأة نهاية الخدمة  

 443545  443413  مصاريف تعقيب ورسوم 
 13455  143345  مصاريف تدريب ودورات 

 223255  153412  مصاريف عالج وتأمين طبي 
 43464  153655  إنتدابات  

 13165  13525  مصاريف بنكية  
-   63415  عمالة مؤقتة 

-   33435  مـــصــــــروفات أخــــــــــــــرى
  340324,32   3422043,8 
 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  إيرادات أخري( 33)

 1413555  1233555  بيع مالبس مستعملة ايراد
 133515  123116  حسميات رواتب

  39,4,38  3,442,3 
 
 

(16) 



 
 

 بمحافظة الطائف جمعية الزواج والتنمية االسرية
 (943)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م0233ر ديسمب 93عن السنة المنتهية في         

 

 م0232ديسمبر  93  م0233ديسمبر  93  صافي األصول المقيدة  (02)
 5133461  131433211  زكاة  

 3663125  -  إعانة دعم برامج وأنشطة
 223155  643  تبرعات دورات المقبلين علي الزواج

  343494282  3204,98 
 
 
 

 عام  (03)

 5/5/2525 بتاريخ ة من االدار  يةجمعلل ةاد القوائم المالياعتمتم  -

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            (11) 


