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إيزاحات حهل القهائم السالية
عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
( )3التكهين والشذاط -:
جسعية االرادة لجي السؽىؽبيؼ والسؽىؽبات مؼ ذوي االعاقة بسشطقة مكة السكخمة ,جسعية خيخية مد ـجمة لـ ـجى و ازرة العسل والتشسيـ ـة
االجتس ـ ـاعية بخقػ ( )835وتاريخ 1438/33/12ه السؽافق  2316/12/11م .
مخكدىا الخئيدي ججة  -مكة السكخمة – السسمكة العخبية الدعؽدية .
وتتسثل أهداف الجسعية طبقاً لشظامها األساسي في ما يمي -:
* تقجيػ الجعػ السادي والسعشؽي لمسؽىؽبيؼ والسؽىؽبات مؼ ذوي اإلعاقة لرقل مؽاىبيػ وتطؽيخىا لسا يعؽد عمييػ باإلكتفاء
واإلستقالل الحاتي .
* إبخاز السؽىؽبيؼ والسؽىؽبات مؼ ذوي اإلعاقة إعالمياً وإجتساعياً مسا يحقق ليػ التؽاجج الفعمي داخل السجتسع ببرساتيػ الؽاضحة
* تجريب وتأىيل السؽىؽبيؼ والسؽىؽبات مؼ ذوي اإلعاقة مؼ خالل الجورات وورش العسل والبخامج التجريبية التي تطؽر مؽاىبيػ
وتجعميا قابمة لمتسيد واإلبجاع .
* تقجيػ الخجمات الرحية والشفدية لمسؽىؽبيؼ والسؽىؽبات مؼ ذوي اإلعاقة .
* التشديق مع الجوائخ الحكؽمية لتيديخ حياة السؽىؽبيؼ والسؽىؽبات مؼ ذوي اإلعاقة وتؽفيخ البيئة السشاسبة ليػ لسسارسة مؽاىبيػ
بكل يدخ وسيؽلة .
الدشة السالية:
تعبخ القؽائػ السالية عؼ الدشة السالية مؼ األول مؼ يشايخ مؼ عام 2318م وتشتيي بشياية شيخ ديدسبخ مؼ نفذ العام و القؽائػ
السالية السقارنة فقج تػ إعجادىا عؼ الفتخة مؼ  11ديدسبخ 2316م (تاريخ التدجيل) حتي  31ديدسبخ 2317م.
( )8ممخص بأهم الدياسات السحاسبية - :
يتػ عخض القؽائػ السالية السخفقة بالخيـال الدعؽدي وتػ عخض وإعجاد القؽائػ السالية طبقا لمسعاييخ السحاسبية لمسشذآت الغيخ ىادفة لمخبح
السطبقة في السسمكة العخبية الدعؽدية باإلضافة إلى متطمبات السعيار الجولي لمتقخيخ السالي لمسشذآت الرغيخة ومتؽسطة الحجػ السعتسجة
في السسمكة العخبية الدعؽدية  ,كسا أنو في تطبيق السعاييخ الجولية بجال مؼ السعاييخ الدعؽدية لمسعالجات السحاسبية التي ليدت في
معيار السشذآ ت الغيخ ىادفة لمخبح بالسسمكة العخبية الدعؽدية ليذ لو تأثيخ في عخض القؽائػ السالية لمدشة السالية السشتيية في
 ،2318/12/31وفيسا يمى ممخص ألىػ الدياسات السحاسبية الستبعة -:
استخدام التقديرات :
إن إعجاد القؽائػ السالية وفقاً لمسعاييخ السحاسبية لمسشذآت الغيخ ىادفة لمخبح والستعارف عمييا والتي يتطمب فييا إستخجام التقجيخات
السحتسمو فى تاريخ القؽائػ السالية  ,إضافة
واإلفتخاضات التى قج تؤثخ عمى مبالغ األصؽل والخرؽم وإيزاحات األصؽل والخرؽم ُ
السدجمة خالل تمغ الدشة وبالخغػ مؼ أن ىحه التقجيخات مبشية عمى أفزل السعمؽمات الستؽفخة لجى
إلى اإليخادات والسرخوفات ُ
اإلدارة حؽل األحجاث واألنذطة إال أن الشتائج الفعمية قج تختمف عؼ ىحه التقجيخات .

العرف السحاسبي :
تقؽم الجسعية بتدجيل أصؽليا وخرؽميا طبقاً لسبجأ التكمفة الفعمية عشج حجوثيا  ,ويتػ تدجيل اإليخادات والسرخوفات طبقاً لسا
يمى-:
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إيزاحات حهل القهائم السالية
عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
(أ) اإليرادات -:
تتسثل اإليخادات في التبخعات والرجقات والدكؽات والسشح واليبات والتي تتمقاىا الجسعية مؼ الستبخعيؼ وكحلغ كافة اإليخادات األخخى
وتتبع الجسعية الدياسات التالية في معالجة إيخاداتيا وفقاً لسا يمي -:
 يتػ إثبات التبخعات والرجقات والدكؽات والسشح واليبات وكحلغ كافة اإليخادات األخخى الستشؽعة طبقاً ألساس اإلستحقاق وذلغعشجما تتستع الجسعية بدمطة إدارة التبخع أو الترخف فيو بأى شكل مؼ أشكال الترخف بسا يدسح ليا تحجيج كيفية اإلستخجام
فى السدتقبل  ,وأن تتؽقع الجسعية الحرؽل عمى التبخع بجرجة معقؽلة مؼ الثقة  ,وأن يكؽن التبخع قابالً لمكياس بجرجة معقؽلة
مؼ السؽضؽعية .
وفيسا عجا ذلغ يتػ إثبات التبخعات والرجقات والدكؽات والسشح واليبات وكحلغ كافة اإليخادات األخخى الستشؽعة طبقاً لألساس
الشقجى.
 يتػ إثبات ما يتػ تمكيو مؼ تبخعات فى صؽرة خجمات أو تجييدات أو مشافع أو مخافق ضسؼ اإليخادات وذلغ عشج إمكانيةقياسيا بحيث تعكذ الكيسة السقجرة لتمغ التبخعات الكيسة العادلة لتمغ الخجمات أو السشافع أو التجييدات .
(ب) السرـــــروفات -:
تتسثل مرخوفات األنذطة والسداعجات في السرخوفات الشاتجة عؼ مجيؽدات وظائف الجسعية  ,وكافة السرخوفات األخخى يتػ
ترشيفيا كسراريف عسؽمية وإدارية وتتبع الجسعية الدياسات التالية في معالجة مرخوفاتيا وفقاً لسا يمي -:
 يتػ إثبات مرخوفات األنذطة فؽر إستحقاقيا طبقاً لسبجأ اإلستحقاق . يتػ إثبات مرخوفات السد ــاعجات الستشؽعة والدكاة طبقاً لألساس الشقجى . يتػ إثبات السرخوفات العسؽمية واإلدارية فؽر إستحقاقيا طبقاً لسبجأ اإلستحقاق .الشقدية وشبه الشقدية:
ألغخاض إعجاد قائسة التجفقات الشقجية تتسثل الشقجية وشبو الشقجية مؼ أرصجة الشقجية في الخديشة والحدابات الجارية وودائع البشؽك.
الذمم السديشة:
تثبت الحمػ السجيشة برافي قيستيا القابمة لمتحقق بعج أخح مخرص كافي لمجيؽن السذكؽك في تحريميا  ,وتذطب الجيؽن السعجومة
عشج تكبجىا.
الحدابات الدائشة والذمم الدائشة األخرى :
يتػ قيج الحمػ الجائشة األخخى بالتكمفة الفعمية ليا .
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إيزاحات حهل القهائم السالية
عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
العقارات واآلالت والسعدات :
يتػ االعتخاف بالعقارات واآلالت والسعجات عشجما يتختب عمى استخجاميا تجفق مشافع اقترادية مدتقبمية لمجسعية ويسكؼ تقجيخ تكمفتيا
بجرجة عالية مؼ الجقة  ،ويتػ إثباتيا بالتكمفة التاريخية مطخوحاً مشيا مجسع االستيالك وفى حالة وجؽد مؤشخات عمى اضسحالل تمغ
األصؽل يتػ خرػ مجسع خدارة االضسحالل ،وتيمغ الكيسة الجفتخية لتمغ األصؽل بطخيقة القدط الثابت عمى عسخىا اإلنتاجي
السقجر وفقاً لمسعجالت التالية -:
%13

اثاث مكتبي

%15

أجيدة حاسب آلي

%15

أجيدة ومعجات كيخبائية وإتراالت

التبرعات :
يتػ ترشيف التبخعات التي تتمقاىا الجسعية مؼ قبل الستبخعيؼ إلي تبخعات مقيجة وتبخعات غيخ مقيجة وتبخعات أوقاف طبقاً لطبيعة
وشخوط تمقي الجسعية لمتبخع مؼ قبل الستبخعيؼ .
التبرعات العيشية :
يتػ قيج التبخعات العيشية بالكيسة القابمة لمتحقق في الفتخة السحاسبية التي تػ اإلستالم فييا وعشج تعحر الؽصؽل إلى الكيسة القابمة
لمتحقق لتمغ الدمع فإنو يجب تأجيل اإلعتخاف بتمغ التبخعات إلى حيؼ بيعيا .
قائسة التدفقات الشقدية :
يتػ إعجاد قائسة التجفقات الشقجية وفقا لمطخيقة غيخ السباشخة وألغخاض إعجاد قائسة التجفقات الشقجية تتسثل الشقجية وما في حكسيا في
أرصجة الشقجية بالرشجوق والحدابات الجارية .

()8

جسعية االرادة لدي السهههبين والسهههبات من ذوي االعاقة بسشطقة مكة السكرمة
مدجمة بهزارة العسل والتشسية االجتساعية برقم ()538
إيزاحات حهل القهائم السالية
عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
( )3الشقد لدي البشهك

 33ديدسبر  8135م

 33ديدسبر  8132م

مرخف الخاجحي

497,632

289,948

البشغ االىمي التجاري

238,491

23,258

البشغ الدعؽدي االمخيكي

15,833

769

مرخف اإلنساء

77,838

54,173

277,233

348,365

 33ديدسبر  8135م

 33ديدسبر  8132م

-

12,835

دفعات مقجمة لذخاء عقارات وآالت ومعجات

18,325

-

مرخوفات مشافع وخجمات وتأميؼ مجفؽعة مقجما

6,253

مرخوف إيجار مجفؽع مقجما

23,333

-

ضخيبو قيسو مدتحقو لمجسعية

23,333

-

42,528

38,518

( )6مرروفات مدفهعة مقدما وأرصدة مديشة أخري
عيجة مذاري خان
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إيزاحات حهل القهائم السالية

عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
( )8صافي العقارات واآلالت والسعدات
أثاث مكتبي

أجهزة حاسب آلي

أجهزة ومعدات كهربائية وإتراالت

اإلجسالي

التكمفة
الخصيج بجاية الدشة

29,000

20,150

17,040

66,190

اإلضافات خالل الدشة

7,500

-

5,950

13,450

الرصيد في نهاية الدشة

38,811

81,381

88,771

67,861

اإلهالك الستراكم
471

2,771

2,347

5,589

الخصيج بجاية الدشة
أىالك الدشة

3,563

3,023

3,231

9,817

الرصيد في نهاية الدشة

6,136

8,676

8,865

38,618

القيسة الدفترية
الرصيد  33ديدسبر 8135م

38,688

36,388

36,638

86,836

الرصيد  33ديدسبر 8136م

85,887

36,367

36,873

81,813
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إيزاحات حهل القهائم السالية

عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
( )4التبرعات الشقدية السقيدة
تبخعات بخنامج االجيدة الطبية
تبخعات مقيجة الكاديسية تحميمي
دعػ ايجار الجسعية
تبخعات مذخوع الخحالت العالجية
الخارجيومذخوع السشح الجراسية
تبخعات
تبخعات أنذاء مؽقع لمجسعية
تبخعات خجمات تطؽعية

( )2إعانات الهزارة
دعػ تأسيدي وتذغيمي الجسعية

اعانات انذطة وبخامج

()5السرروفات والسداعدات السقيـدة
مرخوفات
مرخوفات
مرخوفات
مرخوفات
مرخوفات
الخارجيو
مرخوفات

بخنامج االجيدة الطبية
مقيجة الكاديسية االرادة
مذخوع السشح الجراسية
مذخوع الخحالت العالجية
أنذاء مؽقع لمجسعية
خجمات تطؽعية

( )7مرروفات األنذطة
مراريف
مراريف
مراريف
مراريف
مراريف
مراريف
اخخي

حفالت
ترسيػ شعار أفتار
تؽعؽية
مؤتسخات
مبادرة عسار
جسع امؽال

من  3يشاير 8135م

من  33ديدسبر 8134م

حتي  33ديدسبر 8135م

حتي  33ديدسبر 8132م

53,333
553,333

133,433
253,333
65,333

79,637
37,533
17,643
8,948

-

263,288

638,611

من  3يشاير 8135م

من  33ديدسبر 8134م

حتي  33ديدسبر 8135م
-

حتي  33ديدسبر 8132م
233,333

1,333,333

-

3,311,111

811,111

من  3يشاير 8135م

من  33ديدسبر 8134م

حتي  33ديدسبر 8135م

حتي  33ديدسبر 8132م

4,950
523,406
32,500
3,193
17,640
8,948

-

871,432

-

من  3يشاير 8135م

من  33ديدسبر 8134م

حتي  33ديدسبر 8135م

حتي  33ديدسبر 8132م

485,153
27,890
73,931
156,619
91,993
9,015

80,385
13,300
-

566,813
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إيزاحات حهل القهائم السالية

عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
من  3يشاير 8135م

من  33ديدسبر 8134م

حتي  33ديدسبر 8135م

حتي  33ديدسبر 8132م

مـ ـ ـختبات واجؽر وما في حكسيا

698,950

382,742

الت ـ ـ ـ ـ ـ ــأميشات اإلجتساعـ ـ ـ ــية

29,923

25,052

مرــاريـ ــف ايج ـ ـ ـ ــارات

67,000

55,000

ادوات كتـابية ومطـ ـ ـ ـ ـب ــؽعات

2,594

16,320

-

323,979

مرــاريـ ــف بخيج وبخق وىاتف وانتخنت

23,376

23,019

مرــاريـ ــف ك ــيخباء وميــاه

6,671

8,886

صيـ ـ ــانة وإصـ ــالح وتخمـي ــػ

-

15,904

محخوقات وص ـ ــيانة سي ــارات

-

50

مراريف مدتمدمات أنعسة معمؽمات

2,711

12,695

مرـاريف ضيافة ونع ـ ـ ـ ـ ــافة

3,037

7,287

مر ــاريف دع ـ ــاية واعـالنات

-

12,000

مرــاريـ ــف مكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافآت

4,557

1,120

مراريف رسؽم وإشتـ ـ ـ اخكـات وتخاخيص

15,274

1,588

ت ـ ـ ـ ــأميـ ــؼ طب ـ ـ ــي وع ــالج

4,692

39,748

مرــاريـ ــف استذارات

84,646

-

مراريف تجريب وتأىيل

-

2,500

مراريف تدؽيكيو

-

924

مرــاريـ ــف بشـ ـ ـ ـ ـ ــكية

156

125

-

1,710

763,856

731,467

( )31السرروفات العسهمية واإلدارية

مرــاريـ ــف س ـ ـفـ ــخ وإنتقال وانتجاب

مدتمدمات مطبخ
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جسعية االرادة لدي السهههبين والسهههبات من ذوي االعاقة بسشطقة مكة السكرمة
مدجمة بهزارة العسل والتشسية االجتساعية برقم ()538

إيزاحات حهل القهائم السالية

عن الدشة السشتهية في  33ديدسبر  8135م(السبالغ بالخياالت الدعؽدية)
( )33صافي االصهل السقيدة

 33ديدسبر  8135م

 33ديدسبر  8132م

زكاة

126,800

157,400

تبخعات بخنامج االجيدة الطبية

145,450

100,400

تبخعات مقيجة ألكاديسية االرادة

276,594

250,000

-

10,000

الخارجيو
تبخعات مذخوع السشح الجراسية

76,444

-

5,000

-

اعانة الؽزارة التأسيدية

58,630

99,970

اعانو الؽ ازرة لمبخامج واالنذطة

575,282

-

3,886,811

432,221

دعػ ايجار مقخ الجسعية
تبخعات مذخوع الخحالت العالجية

( )38عام

 تػ اعتساد القؽائػ السالية لمجسعية مؼ قبل اإلدارة بتاريخ . .................. -تػ تقخيب األرقام الؽاردة بالقؽائػ السالية إلي أقخب ريـال سعؽدي صحيح .
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