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جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة المركز المالي

2021 ديسمبر 31كما في 

باللاير السعودي

20212020إيضاح

األصول

األصول المتداولة

       1,209,033       3,334,454       (4)النقد وما في حكمه

       2,000,023       1,957,013       (5)الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى

      3,209,056      5,291,467إجمالي األصول المتداولة

األصول غيــر المتداولة

       4,753,601       4,707,412       (6)بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 

      4,753,601      4,707,412إجمالي األصول غير المتداولة

      7,962,657      9,998,879إجمالي األصول

اإللتزامات وصافي األصول

اإللتزامات المتداولة

                  -                 836       (7)مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى

                 -                 836إجمالي اإللتزامات  المتداولة

اإللتزامات  غير المتداولة

          180,836          230,734       (8)إلتزامات منافع الموظفين

       2,000,000       2,000,000       (9)قروض طويل األجل

      2,180,836      2,230,734إجمالي اإللتزامات غير المتداولة

      2,180,836      2,231,570إجمالي اإللتزامات

صافي األصول 

       4,580,444       4,987,455صافي األصول غير المقيدة 

       1,174,856       2,753,333صافي األصول المقيدة 

            26,521            26,521صافي أصول األوقاف 

      5,781,821      7,767,309إجمالي صافي األصول 

      7,962,657      9,998,879إجمالي اإللتزامات وصافي األصول 

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٤



جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة األنشطة

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

20212020الوقفمقيدةغير مقيدةإيضاح

اإليرادات والمكاسب 

              -         14,500              -              -        14,500إشتراكات األعضاء

    1,044,946    2,403,535              -              -   2,403,535التبرعات النقدية

    1,382,205    1,562,929              -    1,562,929             -المساعدات العينية 

         28,063           1,200              -           1,200             -تبرعات الزكاة النقدية

              -    1,550,699              -    1,550,699             -      (10)اإلعانات الحكومية

              -         25,000              -         25,000             -تبرعات منصة إحسان 

    2,793,051       491,967              -         50,000      441,967      (11)إيرادات األنشطة

       127,302              -              -              -             -إيرادات أخرى 

   5,375,567   6,049,830              -   3,189,828  2,860,002إجمالي اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

    4,429,758    3,562,503              -    1,611,351   1,951,152      (12)تكلفة األنشطة

       241,622       339,365              -              -      339,365      (13)المصروفات اإلدارية والعمومية

       120,022       162,474              -              -      162,474        (6)إستهالكات ممتلكات وآالت ومعدات

   4,791,402   4,064,342              -   1,611,351  2,452,991إجمالي المصروفات والخسائر

      584,165   1,985,488              -   1,578,477     407,011التغير في صافي األصول خالل السنة

   5,197,656   5,781,821        26,521   1,174,856  4,580,444صافي األصول بداية السنة

   5,781,821   7,767,309        26,521   2,753,333  4,987,455صافي األصول نهاية  السنة

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٥



جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

قائمة التدفقات النقدية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

20212020

:التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية 

         584,165     1,985,488التغير في صافي األصول خالل العام

تعديالت لتسوية التغير في صافي  األصول خالل العام مع النقد الصافي 

:من األنشطة التشغيلية 

          120,022         162,474إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

:التغيرات في رأس المال العامل 

           (58,467)           43,010دفعات مقدمة واألصول المدينة األخرى

                  -                836إلتزامات متداولة أخرى

         (175,759)           49,898مخصص إلتزامات منافع الموظفين

         469,961     2,241,706صافي التدفقات النقدية  المتاحة من األنشطة التشغيلية

:التدفقات النقدية مـن األنشطة اإلستثمارية 

           (97,000)        (116,285)آالت ومعدات , إضافات على ممتلكات

          (97,000)       (116,285)األنشطة اإلستثمارية (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية  

         372,961     2,125,421صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل العام

         836,072     1,209,033النقـد وما في حكمه بدايـة العام

      1,209,033     3,334,454النقد وما في حكمه نهاية العام

جزء ال يتجزأ من القوائـم الماليـة  (19)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

٦



جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

 نبذة عن الجمعية وطبيعة أعمالها1

:تأسيس الجمعيةأ

الغرضب

-

-

-

-

-

ملخص ألهم السياسات المحاسبية2

 أسس اإلعداد  

أسس القياس

عملة العرض

الفترة المالية

1-2

تم اعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح و للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت 

الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعيار واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

.السعودية للمراجعين والمحاسبين

2-2

.تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومبدأ اإلستمرارية

3-2

.تم عرض القوائم المالية المبينة باللاير السعودي الذي يمثل عملة النشاط الرئيسي

4-2

. ديسمبر من كل عام ميالدي31 يناير و تنتهي في 1تبدأ السنة المالية للجمعيه في 

.فتح المؤسسات لرعاية األطفال وااليتام والمعاقين وغيرهم من الفئات التي تستحق الرعاية

الصادر  (158)جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية بالمدينة المنورة هي جمعية تعمل بموجب السجل رقم 

.1999/04/21الموافق 1420/01/05من وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بتاريخ 

.تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر واالفراد المحتاجين والعالج والزواج

.مساعدات منكوبي الحوادث في الحاالت الطارئة وإقامة المراكز الصيفية

.كفالة ورعاية االيتام والمعاقين

.إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للجنسين

٧



جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

السياسات المحاسبية الهامة3

النقد وما في حكمه1-3

الممتلكات واآلالت والمعدات2-3

%4المباني

%15المكائن واآلالت 

%15األثاث والتجهيزات

%20السيارات

يتم رسملة تكلفة اإلستبدال بإضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل إذا كان استبدال الجزء يتوقع معه منافع مستقبلية 

.إضافية على أن يتم شطب القيمة الدفترية لذلك الجزء من األصل الذي تم استبداله

.يتم تحميل جميع مصارف اإلصالح والصيانة األخرى على الربح أو الخسارة خالل الفترة التي تم تحملها

يتم تحميل اإلستهالك على الموجودات األخرى وذلك من خالل . اليتم استهالك األراضي واألعمال تحت التشييد

يقة دى األعمار االنتاجية المقدرة , باستخدام طرعلی موتوزيعها لمتبقية اناقصاً قيمتها تلك الموجودات تکلفة تحديد 

:تتراوح األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي. القسط الثابت 

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك وتعديلها بأثر مستقبلي إذا كان ذلك مناسبًا , 

.إذا كان هناك مؤشراً على حدوث تغيير كبير منذ تاريخ آخر تقرير

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من 

.قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد

 (خسائر)/ مكاسب "ن جها ضمويتم إدراية دفترلالقيمة امع يتم تحديد ارباح وخسائر اإلستبعاد بمقارنة سعر البيع 

.ل الشاملخدلقائمة افي " صافي- أخرى 

. يتم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر هبوط متراكمة

تتضمن التكلفة التاريخية جميع النفقات التي يمكن ارتباطها بشكل مباشر إلى تهيئة األصل إلى الموقع وفي الحالة 

.الالزمة ليكون قادراً على العمل بالطريقة التي تنويها اإلدارة

يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب وغيرها من اإلستثمارات قصيرة األجل 

تظهر البنوك الدائنة ضمن القروض في . ذات السيولة العالية مع فترات إستحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل

ومع ذلك , بالنسبة لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية , يتم تصنيفها . المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي

.كجزء من النقد وما في حكمه

٨



جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى3-3

إلتزامات منافع الموظفين4-3

القروض5-3

المنح الحكومية6-3

.يتم إثبات المنح الحكومية بالقيمة العادلة لألصل المستلم أو المستحق

يتم إثبات المنح التي ال تفرض على المنشأة شروط معينة تتعلق باألداء المستقبلي ضمن الدخل عندما تصبح هذه 

.المنحة مستحقة للمنشأة

يتم إثبات المنح التي تفرض على المنشأة شروط معينة تتعلق باألداء المستقبلي ضمن الدخل فقط عندما يتم استيفاء 

.شروط األداء وتأكيد معقول بإمكانية تحصيل لتلك المنحة

.يتم عرض المنح الحكومية مفصولة عن تلك األصول المرتبطة بتلك المنح

.يتم إثبات المنح التي تحصل عليها المنشأة قبل إستيفاء ضوابط إثبات اإليراد على أنها التزام

.ال يتم إثبات تلك المساعدات الحكومية التي ال يمكن تحديد قيمة معقولة لها

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت المطالبة بها من 

.قبل المورد أم ال

يتم إحتساب وتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين وفقاً ألساس اإلستحقاق وتمشياً مع المفهوم 

.العام ألحكام نظام العمل والعمال السعودي 

.يتم قياس القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة

.(مبلغ القرض)يتم سداد السحب على المكشوف بالكامل عند الطلب ويتم قياسه مبدئياً والحقاً بالقيمة األسمية 

في حال كان القرض بدون فوائد أو يحمل فائدة أقل من سعر فائدة السوق السائدة , فإنه يتم إثباته مبدئيًا بالقيمة 

يتم إثبات الفرق بين القيمة . الحالية للمدفوعات المستقبلية المخصومة بسعر فائدة السوق السائدة ألداة الدين المماثلة

يتم الحقاً قياس القرض الذي بدون فائدة . الحالية المخصومة ومبلغ القرض الذي تم استالمه كإيرادات تمويلية

بالتكلفة المطفأة , باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّالة , ويشمل ذلك إلغاء الخصم , بحيث تكون القيمة الدفترية 

يتم تضمين إطفاء الخصم في تكاليف التمويل في قائمة . لاللتزام في تاريخ السداد مساوية للمبلغ المطلوب سداده

.الدخل

٩



جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

 اإليرادات7-3

إثبات اإليرادات

-

-

-

-

المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البرامج واألنشطة 8-3

المخصصات وإاللتزامات المحتملة 9-3

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية للجمعية, وأنه يمكن قياس اإليرادات بشكل 

موثوق به وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه السداد, يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو 

.المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة تعاقدياً, كما يجب الوفاء بمعايير اإلثبات المحددة

تتمثل اإليرادات والمكاسب في التبرعات والصدقات واإلعانات والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك 

:يتم معالجة اإليرادات كما يلي

.يتم إثبات اإلعانات طبقاً ألساس اإلستحقاق في حال أن تكون اإلعانات قابلة للقياس بدرجة معقولة

يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكاة والمنح والمساعدات العينية غير القابلة للقياس بشكل دقيق طبقاً 

.لألساس النقدي

يتم إثبات التبرعات العينية التي تكون في صورة تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات عند إمكانية 

.قياسها حيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات بالقيمة العادلة لتلك الخدمات والمنافع

يتم إثبات التبرعات الرأسمالية المتمثلة في الممتلكات والمعدات واآلالت على صافي األصول مباشرة وال يتم 

.اعتبارها ضمن إيرادات الجمعية

هي تلك المصاريف التي تتضمن رواتب وأجور التكاليف غير المباشرة وغيرها من المصاريف المماثلة خالل 

.الفترة المالية إلعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات قانونية حالية أو متوقعة على الجمعية ناتجة عن أحداث سابقة, ومن 

المحتمل أن تدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية إاللتزام ويمكن إجراء 

عندما تتوقع الجمعية أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها, على سبيل . تقدير موثوق به لمبلغ إاللتزام

المثال بموجب عقد تأمين يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة 
ً .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. مؤكدة تقريبا

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً, يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي 

عند استخدام الخصم, يتم إثبات الزيادة في المخصص . يعكس عندما يكون ذلك مالئماً , المخاطر الخاصة بإاللتزام

.بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل
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قائمة األنشطة 10-3

*

*

*

*

 الهبوط في قيمة األصول غير المالية11-3

 الهبوط في قيمة األصول المالية غير الذمم المدينة12-3

يتم مراجعة قيم الموجودات المالية غير تلك المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي 

يكون هناك هبوط في الموجودات المالية إذا كان هناك دليل موضوعي على . دليل موضوعي على هبوط قيمتها

كان له تأثير يمكن  (األحداث)هبوط القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر  بعد اإلعتراف المبدئي باألصل , وأن ذلك الحدث 

.تقديره بشكل موثوق على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات يمكن تقديرها بشكل موثوق

األصول غير المقيدة وهي األصول التي ال تخضع لقيود من جانب المتبرع ومن ثم فهي تقع تحت السيطرة 

.الكاملة للجمعية وقد تكون األصول غير المقيدة أصول مالية أو عينية

األصول المقيدة وهي األصول الخاضعة لقيود من جانب المتبرع وهذه القيود مرتبطة باستخدام تلك األصول 

ألغراض محدودة سواء من حيث قيود اإلستخدام أو قيود التوقيت وقد تكون األصول غير المقيدة أصول 

.مالية أو عينية

:التغير في صافي األصول غير المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من اآلتي

.اإليرادات والمصروفات التي ال تمثل تغيير في صافي األصول المقيدة أو صافي أصول األوقاف- 1

التحويالت وإعادة التصنيف من وإلى فئات صافي األصول األخرى نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو - 2

.انقضاء القيد بمرور الوقت أو استيفاءه من قبل الجمعية

:التغير في صافي األصول المقيدة يمثل مقدار الزيادة أو النقص الناتج من اآلتي

.التبرعات التي تخضع لقيود المتبرع والتي ترفع إما بمرور الوقت أو باستيفاءها من قبل الجمعية- 1

التحويالت وإعادة التصنيف من وإلى صافي األصول نتيجة رفع القيود من قبل المتبرع أو انقضاء القيد - 2

.بمرور الوقت أو استيفاءه من قبل الجمعية

في تاريخ كل تقرير , يتم مراجعة األصول غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه األصول قد 

إذا كان هناك مؤشر على هبوط محتمل , يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألي أصل . تعرضت لخسارة هبوط القيمة

يتم , قل إسترداده ألممكن المبلغ ومقارنتها بالقيمة الدفترية وإذا كان ا (أو مجموعة من األصول ذات الصلة)متأثر 

.قائمة الدخلفي راً لقيمة فوإدراج خسارة هبوط ايتم داد المقدرة , وسترلإللقابلة القيمة الى إلدفترية القيمة اتخفيض 

أو )في حالة عكس خسارة هبوط قيمة األصل غير المالي فيما عدا الشهرة , يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل 

إلى التقديرات المعدلة للمبلغ الممكن استرداده , ولكن ليس أكثر من المبلغ الذي  كان  (مجموعة األصول ذات الصلة

يتم . في السنوات السابقة (أو مجموعة أصول ذات عالقة)سيتم تحديده  فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط لألصل 

.االعتراف بعكس خسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل

تضمن قائمة األنشطة اإليرادات والمكاسب والخسائر والتحويالت بين فئات األصول وتعرض التغيير في صافي 

:األصول المقيدة وغير المقيدة كما يلي
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النقد وما في حكمه4

20212020

       1,209,033       43,334,454 - 1أرصدة لدى البنوك  

      1,209,033      3,334,454 ديسمبر31النقد وما في حكمه في 

:يشمل النقد في البنوك البنوك التالية1-4

           35,106           19890513,520  البنك األهلي 

          137,805          72003749,235الراجحي اإلعالنات 

          193,067          45306183,966الراجحي التبرعات 

          183,796          70825172,403الراجحي الزكاة 

           95,693          182,813 82903الراجحي اللجنة النسائية 

          310,616          606057311,315الراجحي االسكان التنموي 

             9,250           53,047 727176الراجحي حساب الوقف 

          243,700       1,668,155 45001/بنك الجزيرة ح

      1,209,033      3,334,454المجموع

الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى5

20212020

           57,311           62,000ذمم موظفين مدينة

           30,000                 -الودائع 

       1,912,712       1,895,013ذمم مستفدي قرض التنمية

      2,000,023      1,957,013 ديسمبر31الدفعات المقدمة واألصول المتداولة األخرى في 

يتم إثبات خسارة هبوط القيمة مباشرة في قائمة الدخل ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي ذي الصلة وفقًا 

يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة فقط إذا كان من الممكن ربط العكس بشكل موضوعي بحدث وقع بعد , لذلك

.تسجيل خسارة الهبوط في القيمة
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بالصافي- ممتلكات وآالت ومعدات 6

اإلجمالياإلجمالي

20212020

          6,800,548          6,897,548          2,563,724             290,340             299,656            552,824         2,171,004         1,020,000التكلفة في بداية السنة

               97,000             116,285                     -             116,285                     -                    -                    -                    -األضافات

         6,897,548         7,013,833         2,563,724            406,625            299,656           552,824        2,171,004        1,020,000التكلفة في نهاية السنة

          2,023,925          2,143,947                     -             220,340             299,656            484,163         1,139,788                    -مجمع اإلستهالك  في بداية السنة

             120,022             162,474                     -               37,257                     -              19,957            105,260                    -إستهالك  السنة

         2,143,947         2,306,421                    -            257,597            299,656           504,120        1,245,048                   -مجمع اإلستهالك  في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

         4,707,412         2,563,724            149,028                    -             48,704           925,956        20211,020,000 ديسمبر 31في 

         4,753,601         2,563,724              70,000                    -             68,661        1,031,216        20201,020,000 ديسمبر 31في 

 المشروعات تحت 

التنفيذ
 السيارات األثاث والتجهيزات المكائن واآلالت المباني األراضي

١٣



جمعية البر الخيرية بمحافظة الحناكية

(158) الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بالرقم  جمعية أهلية مسجلة لدى وزارة

إيضاحات حول القوائم المالية 

2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

باللاير السعودي

مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى7

20212020

               -              836مصروفات مستحقة أخرى

              -             836 ديسمبر31مصروفات مستحقة وإلتزامات متداولة أخرى في 

إلتزامات منافع الموظفين8

20212020

      356,595      180,836رصيد أول العام 

         20,608         49,898المحمل على قائمة األنشطة

      (196,367)               -المدفوع خالل العام

      180,836      230,734رصيد آخر العام 

قروض طويل األجل9

20212020

    2,000,000    72,000,000 - 21قرض بنك التنمية االجتماعية

   2,000,000   2,000,000 ديسمبر31قروض طويل األجل في 

اإلعانات الحكومية10

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

               -    1,550,699    1,550,699              -المنح الحكومية دعم جود لالسكان

              -   1,550,699   1,550,699              -المجموع
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إيرادات األنشطة11

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

    2,793,051       337,338               -       337,338تبرعات كفاالت األسر العامة 

               -         50,000         50,000              -اإليرادات النقدية للسلة الغذائية

               -         43,797               -         43,797إيرادات معهد التدريب والتاهيل 

               -         60,832               -         60,832إيرادات المحالت والشقق

   2,793,051      491,967        50,000      441,967المجموع

تكلفة األنشطة12

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

       156,745       434,036       434,036              -رواتب و بدالت تشغيلية

           3,700           5,800           5,800              -رسوم حكومية 

         16,404         12,116         12,116              -صيانة وإصالح 

               -         15,121         15,121              -هاتف وكهرباء و ماء

         17,850           6,100           6,100              -حوافز و مكافات

               -         29,669         29,669              -زيوت ومحروقات 

           4,379              694              694              -قرطاسية ومطبوعات 

           8,249              837              837              -ضيافة و نظافة

         24,252         11,652         11,652              -مصاريف تحصيل التبرعات

1,158,662    -               1,158,662    -               

    2,757,715       187,657           1,930       185,727مصاريف المساعدات المالية االسرية

    1,312,205       956,166       956,166              -المصاريف العينية المقيدة 

               -         43,055         43,055              -مصاريف برنامج نشاط إقراض المستقيدين

               -       606,763               -       606,763مصاريف البرامج العينية

         25,000         10,000         10,000              -مصاريف مركز التطوع

               -           2,474           2,474              -المصاريف اإلدارية لألوقاف و االستثمارات 

       103,259         81,701         81,701              -مصاريف تشغيلية أخرى

   4,429,758   3,562,503   1,611,351   1,951,152إجمالي تكلفة األنشطة

(جود لالسكان)المصاريف النقدية إلسكان األسر 
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المصروفات اإلدارية والعمومية13

20212020أنشطة مقيدةأنشطة غير مقيدة

       203,900       236,232               -       236,232إدارية- رواتب وأجور و بدالت 

               -              650               -              650رسوم حكومية 

               -         11,511               -         11,511صيانة وإصالح 

               -              500               -              500رحالت عمل- سفر وإقامة 

           1,549           1,838               -           1,838هاتف وكهرباء و ماء

               -           1,725               -           1,725مصاريف بنكية

               -              253               -              253نقل للخارج

               -           6,100               -           6,100حوافز و مكافات

               -              331               -              331قرطاسية ومطبوعات 

               -           5,977               -           5,977ضيافة و نظافة

         15,145           7,140               -           7,140التأمينات اإلجتماعية

         20,608         49,898               -         49,898مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

               -           3,100               -           3,100مستلزمات أنظمة المعلومات

               -           5,900               -           5,900مصاريف التدريب والتاهيل

              420           8,210               -           8,210مصاريف إدارة أخرى

      241,622      339,365              -      339,365المجموع

إعتماد القوائم المالية14

. م 2023 يناير 16تم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل اإلدارة في 

 إاللتزامات المحتملة15

(ال يوجد: 2020) يتطلب األمر اإلفصاح عنها 2021 ديسمبر 31التوجد أي إلتزامات محتملة كما في 
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 اإلرتباطات المالية16

.(اليوجد: 2020) يتطلب األمر اإلفصاح عنها 2021 ديسمبر 31التوجد أي إرتباطات مالية كما في 

األحداث الالحقة17

األدوات المالية18

مخاطر اإلئتمان1-18

مخاطر سعر الفائدة 2-18

مخاطر السيولة3-18

مخاطر العمالت4-18

عام19

.تم تقريب األرقام الظاهرة في القوائم المالية إلى أقرب لاير سعودي صحيح -

.تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتفق مع تصنيف العام الحالي-

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت وان معامالت الجمعية األساسية هي باللاير 

السعودي وبعض المعامالت غير الجوهرية بعمالت أخرى, تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر 

.العمالت هي غير جوهرية

تعتقد اإلدارة بعدم وقوع أية أحداث هامة منذ أنتهاء السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري علي المركز المالي للجمعية والظاهر في هذه 

.القوائم المالية 

تتضمن األدوات المالية في قائمة المركز المالي النقد وما في حكمه والذمم المدينة والموجودات األخرى والذمم الدائنة والقروض من 

.البنوك والمصاريف المستحقة وإاللتزامات األخرى 

وهي عدم مقدرة طرف على الوفاء بإلتزاماته مما يـؤدي إلى تكبيد الطرف اآلخر لخسـارة ماليـة , وال يوجد مخاطر ائتمانية ذات 

.أهمية تتحملها الجمعية حيث تقوم الجمعية بإيداع النقد لدى بنوك محلية ذات مستوى ائتماني مرتفع

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في اسعار الفائدة الجارية في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية 

.للجمعية ولم يكن لدى الجمعية موجودات هامة تحمل بفوائد خالل العام المالي الحالي

هي مخاطر عدم قدرة جمعية ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة إاللتزامات المتعلقة باألدوات المالية وقد تنتج هذه المخاطر من 

عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقترب من قيمته العادلة وتقوم الجمعية وبشكل مستمر بالتأكد من توفر السيولة الكافية 

.لسداد إاللتزامات المستقبلية 

١٧




