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  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
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  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(برقم  االجتماعیة الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

  قائمة المركز المالي
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة(
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  إیضاح  
       األصـــــــــــــــــــــول

       األصول المتداولة
  ٣،٢٣٨،٨٣٥  ٥،٠٥٤،٠٢٢  )٤(  النقد و ما في حكمه 

  ٢٥٨،٢٩٥   ٥٣٩،٩٨٤  (٥)  مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدینة اخرى
  ٥٢٢،١٦٠  -    المخزون

  ٤،٠١٩،٢٩٠  ٥،٥٩٤،٠٠٦    مجموع األصول المتداولة
       اإلستثمارات واألصول المالیة

 ٩٥٠،٥٠٠  ١،٢٤٣،٦٥٦  )٦(  إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة 
 ٩٥٠،٥٠٠  ١،٢٤٣،٦٥٦    مجموع اإلستثمارات واألصول المالیة

       أصول األوقاف
  ١،٨٥٣،٠٣٥   ١،٩٨٠،٧٦٠  )٧(  أوقاف  - تحت التنفیذ انشاءات 

  ١،٨٥٣،٠٣٥   ١،٩٨٠،٧٦٠    مجموع أصول األوقاف
       األصول غیر المتداولة

  ٢٣٢،٢١١   ١١٣،١٥٧  )٨(  صافى -العقارات واالالت والمعدات 
  ١١،٨٢٠،١٣٤   ١١،٤٥١،٤٤٥  )٩(  صافى -عقارات إستثماریة 

  ١٢،٠٥٢،٣٤٥   ١١،٥٦٤،٦٠٢    مجموع األصول غیر المتداولة
  ١٨،٨٧٥،١٧٠  ٢٠،٣٨٣،٠٢٤    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       االلتزامات وصافي األصول
       االلتزامات المتداولة

  ٥٢٣،٣٤٣   ٣٠٧،٧٧٩  )١٠(  مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
  ٥٢٣،٣٤٣   ٣٠٧،٧٧٩    مجموع االلتزامات المتداولة

       االلتزامات غیر المتداولة
 ٢٤٧،٥٤٨  ٢٥٨،٠١٧  )١١(  مخصص مكافأة ترك الخدمة

 ٢٤٧،٥٤٨  ٢٥٨،٠١٧    مجموع االلتزامات غیر المتداولة
 ٧٧٠،٨٩١  ٥٦٥،٧٩٦    مجموع االلتزامات

       األصــــــــــــــولصـــــــــافي 
  ١٦،٠٤٨،٧٣٥  ١٦،٥٢٧،٧٨٢    صافي األصول غیر المقیدة

  ١،٤٨٩،٤٥٨   ٢،٣٥٦،٥٤٦  )١٩(  صافي االصول المقیدة
  ١٤،١٧٠  ٢٥٢،٨٢٨    صــافــي أصــول األوقــاف

  ١٠١،٤١٦   ١٠١،٤١٦  )٢٠(  أحتیاطى انشاء مكتبة
مالیة بالقیمة  مكاسب غیـر محققــــة إلستثمارات

 العادلة
)٤٥٠،٥٠٠  ٥٧٨،٦٥٦  )٦ 

  ١٨،١٠٤،٢٧٩  ١٩،٨١٧،٢٢٨    مجموع صـــــــــافي األصــــــــــــــول
  ١٨،٨٧٥،١٧٠  ٢٠،٣٨٣،٠٢٤    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي االلتزامات وصافي األصول

  
 تقرأ معهاو  من هذه القوائم المالیةجزء ال یتجزأ ) ٢١(إلي ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم 
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  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(برقم  االجتماعیة الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 قائمة األنشطة 
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة(  
 

 م ٢٠١٩إجمالي  م ٢٠٢٠إجمالي  أوقاف  مقیدة  غیر مقیدة  إیضاح 
            االیرادات و التبرعات  

 ٣٦١،٦٦٤  ٥٠٤،٤٣٠  -  -  ٥٠٤،٤٣٠   التبرعات النقدیة العامة
 ٣٢،٠٨٤  ٥١،٠١٨  -  ٥١،٠١٨  -   تبرعات الصدقة الجاریة
 ٤٤١،٢٨٩  ٣٨١،٢٠٢  -  ٣٨١،٢٠٢  -  )١٢( التبرعات النقدیة المقیدة

 ٨،٣٠٠  ٣٣٨،٦٥٨  ٣٣٨،٦٥٨  -  -   التبــــــــــرعات النقدیة أوقاف
 ٧٦٢،٠٥٠  ١،٨٣٨،٨٦٠  -    ١،٨٣٨،٨٦٠  )١٣( التبرعات العینیة

 ٧٦٨،٣٤٣  ٧١٩،٥٧٧  -  ٧١٩،٥٧٧  -   تبرعات الزكاة
 ٥٤٧،٠٨٦  ٣٩٣،٢٣٣  -  ١٢٠،١٥٣  ٢٧٣،٠٨٠  )١٤( إیرادات األنشطة

 ٤،٠٠٠  ٦٠٠  -  -  ٦٠٠  ایرادات اإلشتراكات
 ١،٣١٨،٣٤٣  ١،٢١٠،٦٦٧  -  -  ١،٢١٠،٦٦٧  ایرادات ایجارات

 ٢١٥،٥٨٣  ٤٧٠،٢٨٣  -  -  ٤٧٠،٢٨٣  إیرادات اخري
 -  ١٦٥،٠٠٠      ١٦٥،٠٠٠  ارباح استثمارات 

           صافي األصول المحررة من القیود
 -  -  (١٠٠،٠٠٠)  )٤٠٤،٨٦٢(  ٥٠٤،٨٦٢  إعادة تصنیف لتحقق قید االستخدام

 ٤،٤٥٨،٧٤٢  ٦،٠٧٣،٥٢٨  ٢٣٨،٦٥٨  ٨٦٧،٠٨٨  ٤،٩٦٧،٧٨٢ إجمالي اإلیرادات و التبرعات وٕاعادة التصنیف
           المساعدات و المصروفات 

 ٥٩٤،٨١٤  ٢٩٥،٠٢٢  -  -  ٢٩٥،٠٢٢  )١٥( المســـــــــــاعدات النقدیة
 ٥٩٢،٤٧٥  ٢،٣٦١،٠٢٠  -  -  ٢،٣٦١،٠٢٠  )١٦( المســـــــــــاعدات العینیة

 ٣٤٤،٥٣٠  ١٠٩،٨٤٠  -  -  ١٠٩،٨٤٠   مســـــــــــاعدات الزكاة
 ١،٠٥٤،٨٥٩  ٤٥٢،٢٩٢  -  -  ٤٥٢،٢٩٢  )١٧( مصــــــــروفات األنشطة

 ٨٨٦،٨٠٠  ٨٦٩،٩٢٨  -  -  ٨٦٩،٩٢٨  )١٨( المصروفات العمومیة واإلداریة
 ٥٨،٢٦٩  ١١٩،٠٥٤  -  -  ١١٩،٠٥٤  )٨( العقارات والمعداتإهالك 
 ٣٦٨،٦٨٩  ٣٦٨،٦٨٩  -  -  ٣٦٨،٦٨٩  )٩( االستثماریةالعقارات إهالك 

 ٣،٩٠٠،٤٣٦  ٤،٥٧٥،٨٤٥ -  -   ٤،٥٧٥،٨٤٥  إجمالي المساعدات و المصروفات
 ٥٥٨،٣٠٦  ١،٤٩٧،٦٨٣  ٢٣٨،٦٥٨  ٨٦٧،٠٨٨  ٣٩١،٩٣٧ التغیر في صافي األصول من األنشطة المستمرة

            البنــــــــود االستثنائیة
 ١٠٥،٣٨٠  ٨٧،١١٠  -  -  ٨٧،١١٠   تسویات سنوات سابقة

 ١٠٥،٣٨٠  ٨٧،١١٠  -  -  ٨٧،١١٠ التغیر في صافي األصول من البنود االستثنائیة
 ٦٦٣،٦٨٦  ١،٥٨٤،٧٩٣  ٢٣٨،٦٥٨  ٨٦٧،٠٨٨  ٤٧٩،٠٤٧  التغیر في صافي األصول

 ١٦،٨٨٨،٦٧٧  ١٧،٥٥٢،٣٦٣  ١٤،١٧٠  ١،٤٨٩،٤٥٨  ١٦،٠٤٨،٧٣٥   بدایة السنة صافي األصول
 ١٧،٥٥٢،٣٦٣  ١٩،١٣٧،١٥٦  ٢٥٢،٨٢٨  ٢،٣٥٦،٥٤٦  ١٦،٥٢٧،٧٨٢  صافي األصول نهایة السنة

 جزء ال یتجزأ من هذه القوائم المالیة وتقرأ معها) ٢١(إلي ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم 
 )٤( 

2020 2021

2021



 

 

  الخیریة بمحافظة عفیفجمعیة البر 
 )٩٧(برقم  االجتماعیة الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

  قائمة التدفقات النقدیة
  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة(   
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ 
    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ٦٦٣،٦٨٦  ١،٥٨٤،٧٩٣ التغـــیر في صافي األصول
 ٥٨،٢٦٩  ١١٩،٠٥٤ ك العقارات واالالت والمعداتاهال

 ٣٦٨،٦٨٩  ٣٦٨،٦٨٩ إهالك العقارات االستثماریة
 ٤١،٨٠٦  ٤٢،٣٤٩ المكون من مخصص مكافاة نهایة الخدمة

 ١،١٣٢،٤٥٠  ٢،١١٤،٨٨٥ التغیــــــــــر في صافي األصول بعد التســویات
    التغیرات في االصول وااللتزامات المتداولة

 ٥٨٢،٦٤٣  (٢٨١،٦٨٩) مصروفات مدفوعة مقدما وارصدة مدینة اخرى
 )٤٥٢،٦١٠(  ٥٢٢،١٦٠ المخزون

 ٤٠٥،٣٣٤  (٢١٥،٥٦٤) مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى
 )٤٤،٣٦٤(  )٣١،٨٨٠( مكافأة نهایة الخدمةمخصص المسدد من 

 ١،٦٢٣،٤٥٣  ٢،١٠٧،٩١٢  النقد الناتج من األنشطة التشغیلیةصافي 
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

-   )١٦٥،٠٠٠( التغیر في االستثمارات 
 )٢١،١٠٧(  - شراء العقارات واالالت والمعدات
 )٨٠٨،٠٥٧(  )١٢٧،٧٢٥( اضافات مشروعات تحت التنفیذ

 )٨٢٩،١٦٤(  )٢٩٢،٧٢٥( األنشطة االستثماریة) المستخدم في(صافي النقد 
 ٧٩٤،٢٨٩  ١،٨١٥،١٨٧ صافي التغیر في رصید النقدیة 

 ٢،٤٤٤،٥٤٦  ٣،٢٣٨،٨٣٥ النقدیة وما في حكمها في بدایة السنة 
 ٣،٢٣٨،٨٣٥  ٥،٠٥٤،٠٢٢ النقدیة وما في حكمها في نهایة السنة

 
 یتجزأ من هذه القوائم المالیة وتقرأ معها جزء ال) ٢١(إلي ) ١(إن اإلیضاحات المرفقة من رقم 
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  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(برقم  االجتماعیة الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 -:لتكوین والنشاط ا .١
 وتاریخ )٩٧(برقم  االجتماعیة الموارد البشریة و التنمیهجمعیة خیریة مسجلة لدى وزارة  ,بمحافظة عفیفجمعیة البر الخیریة 

 . المملكة العربیة السعودیة  –الریاض  ومركزها الرئیسي،  ه ١٣/٠٩/١٤٠٧
 

- :وتتمثل أهداف الجمعیة طبقًا لنظامها األساسي في ما یلي 
 .تقدیم المساعدات المالیة والعینیة بشكل رواتب أو مساعدات مقطوعة للمستحقین بعد البحث  *
 .تقدیم المساعدات الطارئة المالیة أو العینیة فى الحوادث للمتضررین بعد البحث  *
 .تقدیم المساعدات الممكنة للمرضي من أهالى المنطقة الذین یثبت استحقاقهم للمساعدة  *
 .اعدات لرعایة المرافق العامة كأماكن العبادة وغسیل الموتي والمقابر وخالفه تقدیم المس *
 .) رعایة األطفال والعجزة والمسنین(المشاركة أو القیام بمشروعات تهدف الى تقدیم خدمات أجتماعیة  *
 .العنیاة بكتاب اهللا تالوة وحفظا ومحبة  *
 .بناء الشخصیة السویة للشباب استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب بأنشطة تحقق  *
 .المشاركة فى بناء وصیانة المساجد وتأمین المصاحف والفرش  *
 .اقامة المحاضرات والندوات والدورات التثقیفیة وٕاقامة ریاض االطفال  *

 :السنه المالیه 
 .من نفس العام  م و تنتهى بنهایه شهر دیسمبر ٢٠٢٠تبدأ السنه المالیه فى االول من ینایر من العام المالى 

 

 اسس اعداد القوائم المالیة  .٢
 : المعاییر المحاسبیة المطبقة -١,٢

تـــــــــم عـــــــــرض وٕاعـــــــــداد القــــــــــوائم المالیـــــــــة طبقـــــــــا للمعــــــــــاییر المحاســـــــــبیة للمنشـــــــــآت الغیــــــــــر هادفـــــــــة للـــــــــربح المطبقــــــــــة  
ـــــــــار الـــــــــدولي  ـــــــــي المعی ـــــــــواردة ف ـــــــــاس واالفصـــــــــاح ال ـــــــــات االثبـــــــــات والقی ـــــــــة الســـــــــعودیة ، ولمتطلب ـــــــــي المملكـــــــــة العربی ف

عودیة فیمـــــــــا لـــــــــم للتقریـــــــــر المـــــــــالي للمنشـــــــــآت الصـــــــــغیرة ومتوســـــــــطة الحجـــــــــم المعتمـــــــــدة فـــــــــي المملكـــــــــة العربیـــــــــة الســـــــــ
تعالجـــــــــه المعـــــــــاییر المحاســـــــــبیة للمنشـــــــــآت غیـــــــــر الهادفـــــــــة للـــــــــربح الصـــــــــادرة عـــــــــن الهیئـــــــــة واالصـــــــــدارات االخــــــــــرى 

و تـــــــــــم االفصـــــــــــاح .المعتمـــــــــــدة مـــــــــــن الهیئـــــــــــة الســـــــــــعودیة للمحاســـــــــــبین القـــــــــــانونیین المالئمـــــــــــة لظـــــــــــروف الجمعیـــــــــــة  
 )٣(عن اهم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الجمعیة في ایضاح رقم

  :سس القیاس  ا -٢,٢
وباســـــــــتخدام  -مـــــــــا لـــــــــم یــــــــذكر غیـــــــــر ذلـــــــــك  –تــــــــم اعـــــــــداد هـــــــــذه القــــــــوائم المالیـــــــــة وفقـــــــــًا لمبـــــــــدأ التكلفــــــــة التاریخیـــــــــة 

 .اساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمراریة 
 :العملة الوظیفیة  وعملة العرض  -٣,٢

ــــــــــب    ــــــــــة للمؤسســــــــــة  وعملــــــــــة العــــــــــرض ، وتــــــــــم تقری ــــــــــر الریـــــــــــال الســــــــــعودي العملــــــــــة الوظیفی المبــــــــــالغ ألقــــــــــرب یعتب
 .ریـال سعودي 
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 جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف 
 )٩٧(مسجلة بوزارة الموارد البشریة و التنمیه االجتماعیة برقم 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 : استخدام التقدیرات  -٤,٢
للمعیـــــــــار الـــــــــدولي للتقریـــــــــر المـــــــــالي للمنشـــــــــآت صـــــــــغیرة و متوســـــــــطة الحجــــــــــم ، إن إعـــــــــداد القـــــــــوائم المالیـــــــــة وفقـــــــــًا 

ـــــــــالغ األصـــــــــول والخصـــــــــوم  ـــــــــى مب ـــــــــؤثر عل ـــــــــد ت ـــــــــي ق ـــــــــدیرات واالفتراضـــــــــات الت ـــــــــب فیهـــــــــا اســـــــــتخدام التق ـــــــــي یتطل والت
وٕایضـــــــــــــاحات األصـــــــــــــول والخصـــــــــــــوم الُمحتملـــــــــــــة فـــــــــــــي تـــــــــــــاریخ القـــــــــــــوائم المالیـــــــــــــة ، إضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى اإلیـــــــــــــرادات 

ــــــــــــك  ــــــــــــى أفضــــــــــــل والمصــــــــــــروفات الُمســــــــــــجلة خــــــــــــالل تل ــــــــــــة عل ــــــــــــدیرات مبنی ــــــــــــالرغم مــــــــــــن أن هــــــــــــذه التق الســــــــــــنة وب
المعلومـــــــــــات المتـــــــــــوفرة لـــــــــــدى اإلدارة حـــــــــــول األحـــــــــــداث واألنشـــــــــــطة إال أن النتـــــــــــائج الفعلیـــــــــــة قـــــــــــد تختلـــــــــــف عـــــــــــن 

 .هذه التقدیرات 
                                                            

 اهم السیاسات المحاسبیة المتبعة   .٣
 :ما في حكمها  النقدیة و -٣,١

تتمثــــــــــل النقدیــــــــــة ومــــــــــا فــــــــــي حكمهــــــــــا  فــــــــــي أرصــــــــــدة النقدیــــــــــة فــــــــــي الخزینــــــــــة ، والحســــــــــابات الجاریــــــــــة ، و ودائــــــــــع 
اذا كانـــــــــــت ( البنـــــــــــوك عالیـــــــــــة الســـــــــــیولة و قصـــــــــــیرة االجـــــــــــل اقـــــــــــل مـــــــــــن ثالثـــــــــــة اشـــــــــــهر و التأمینـــــــــــات المحتجـــــــــــزة 

 ) .یوماً ٣٠فترات االستحقاق االصلیة اقل من 
 :المدینون التجاریون  -٣,٢

ــــــــة ، و تظهــــــــر تمثــــــــل حقــــــــ وق الجمعیــــــــة لــــــــدى الغیــــــــر مــــــــن عمــــــــالء الجمعیــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن عملیــــــــات البیــــــــع االجل
ـــــــــــدیون المشـــــــــــكوك فـــــــــــي  ـــــــــــالمبلغ االصـــــــــــلي للفـــــــــــاتورة ناقصـــــــــــا المخصـــــــــــص لقـــــــــــاء ال ـــــــــــذمم المدینـــــــــــة التجاریـــــــــــة ب ال
تحصــــــــــیلها ، یجنــــــــــب مخصــــــــــص الــــــــــدیون المشــــــــــكوك فــــــــــي تحصــــــــــیلها عنــــــــــدما یكــــــــــون هنــــــــــاك دلیــــــــــل موضــــــــــوعي 

ون قــــــــــادرة علــــــــــى تحصــــــــــیل كافــــــــــة المبــــــــــالغ المســــــــــتحقة وفقــــــــــًا للشــــــــــروط االصــــــــــلیة علــــــــــى ان الجمعیــــــــــة  لــــــــــن تكــــــــــ
ــــــــــــدرج ضــــــــــــمن المصــــــــــــروفات  ــــــــــــي قائمــــــــــــة االنشــــــــــــطة  و ت ــــــــــــل المخصصــــــــــــات ف ــــــــــــتم تحمی ــــــــــــة ، و ی ــــــــــــذمم المدین لل
العمومیــــــــــــة و االداریــــــــــــة ، عنــــــــــــدما تكــــــــــــون الــــــــــــذمم غیــــــــــــر قابلــــــــــــة للتحصــــــــــــیل یــــــــــــتم شــــــــــــطبها مقابــــــــــــل مخصــــــــــــص 

 . راءات القانونیة الالزمة الدیون المشكوك فیها وبعد انفاذ جمیع االج
 

 :الممتلكات  و اآلالت و المعدات  -٣,٣
تمثـــــــــــل ممتلكـــــــــــات و معـــــــــــدات  الجمعیـــــــــــة و التـــــــــــي تـــــــــــم اقتنائهـــــــــــا بهـــــــــــدف اســـــــــــتخدامها فـــــــــــي تســـــــــــییر عملیـــــــــــات و 

 .انشطة الجمعیة و لیس بغرض البیع 
عــــــــــــــل كلفــــــــــــــة المصــــــــــــــاریف الالزمــــــــــــــة لجتتقیــــــــــــــد الممتلكــــــــــــــات و اآلالت و المعــــــــــــــدات بالتكلفــــــــــــــة  مضــــــــــــــافا الیهــــــــــــــا 

ــــــــــــاض  ــــــــــــراكم و اي انخف ــــــــــــة ناقصــــــــــــا االســــــــــــتهالك المت ــــــــــــت جــــــــــــاهز لالســــــــــــتخدام ، و تظهــــــــــــر بالتكلف االصــــــــــــل الثاب
ــــــــــى مــــــــــدى  ــــــــــة القســــــــــط الثابــــــــــت عل ــــــــــة المتبقیــــــــــة بطریق ــــــــــة ناقصــــــــــا القیمــــــــــة التقدیری ــــــــــي القیمــــــــــة ، تســــــــــتهلك التكلف ف

 : االعمار االنتاجیة المقدرة ، للموجودات كما یلي 
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 جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف 
 )٩٧(مسجلة بوزارة الموارد البشریة و التنمیه االجتماعیة برقم 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 

 )یتمه(الممتلكات  و اآلالت و المعدات  -٣,٣
تم مراجعة القیمة المتبقیة و االعمار االنتاجیة و طرق االستهالك و یتم تعدیلها مستقبال ، اذا كان ذلك مالئما ، في 

 .حالة وجود دلیل على وجود تغیر هام منذ تاریخ احدث تقریر 
تظهر المشروعات تحت التنفیذ بالتكلفة لحین اكتمال االنشاءات او التركیبات و تصبح جاهزة لالستخدام و عندئذ یتم 

ال . تحویل تكلفة هذه الموجودات باالضافة الى التكالیف المنسوبة مباشرة الى االنشاءات الى فئة الموجودات المعنیة 
 . نفیذ یتم تحمیل االستهالك على المشروعات تحت الت

                                                   
 :اصول االوقاف   -٣,٤

یـــــــــــتم فصـــــــــــل االصـــــــــــول الوقفیـــــــــــة فـــــــــــي مجموعـــــــــــة خاصـــــــــــة نظـــــــــــرا لخصوصـــــــــــیة اصـــــــــــول االوقـــــــــــاف الشـــــــــــرعیة و 
ـــــــــي صـــــــــكوك الوقفیـــــــــة و  ـــــــــي اغـــــــــراض محـــــــــددة ســـــــــلفا تـــــــــم اثباتهـــــــــا ف ـــــــــي تقضـــــــــي باســـــــــتخدام هـــــــــذه االصـــــــــول ف الت

ــــــــزام بهــــــــا  ــــــــي ینبغــــــــي االلت ــــــــة بهــــــــا الت ــــــــة و العنای ــــــــى هــــــــذه االصــــــــول الوقفی ــــــــى ضــــــــرورة المحافظــــــــة عل باالضــــــــافة ال
ـــــــــرادات هـــــــــذه  ـــــــــد و ای ـــــــــى المســـــــــتفیدین مـــــــــن عوائ ـــــــــالنفع عل ـــــــــق اهـــــــــداف الواقـــــــــف و یعـــــــــود ب و اســـــــــتثمارها بمـــــــــا یحق

 .االوقاف 
 : الدائنون التجاریون و المبالغ المستحقة الدفع و الدائنون اآلخرون   -٣,٥

مبــــــــــــالغ الواجــــــــــــب دفعهــــــــــــا فـــــــــــــي المســــــــــــتقبل عــــــــــــن البضــــــــــــاعة او الخـــــــــــــدمات یــــــــــــتم اثبــــــــــــات االلتزامــــــــــــات لقـــــــــــــاء ال
الــــــــــذمم الدائنــــــــــة التجاریــــــــــة هــــــــــي . المســــــــــتلمة ، ســــــــــواًء قــــــــــدمت ام لــــــــــم تقــــــــــدم بهــــــــــا فــــــــــواتیر مــــــــــن قبــــــــــل المــــــــــوردین 

عبـــــــــارة عـــــــــن التزامـــــــــات بســـــــــداد قیمـــــــــة البضـــــــــائع او الخـــــــــدمات التـــــــــي یـــــــــتم الحصـــــــــول علیهـــــــــا فـــــــــي ســـــــــیاق العمـــــــــل 
ــــــــــتم تصــــــــــن ــــــــــادي مــــــــــن المــــــــــوردین ، ی ــــــــــت هــــــــــذه االعتی ــــــــــة اذا كان ــــــــــات متداول ــــــــــة كمطلوب ــــــــــة التجاری ــــــــــذمم الدائن یف ال

الــــــــــذمم مســــــــــتحقة الســــــــــداد خــــــــــالل ســــــــــنة واحــــــــــدة او اقــــــــــل، و اال یــــــــــتم عرضــــــــــها كمطلوبــــــــــات غیــــــــــر متداولــــــــــة ، و 
 .یتم اثبات الذمم الدائنة مبدئیا بسعر المعاملة 

 :عقود اإلیجار -٣,٦
ان الوفــــــــــاء بــــــــــه یتوقـــــــــف علــــــــــى اســــــــــتخدام اذا كـــــــــ) او ینطــــــــــوي علـــــــــي ایجــــــــــار(یعتبـــــــــر الترتیــــــــــب التعاقـــــــــدي ایجــــــــــار 

ــــــــم یــــــــنص  ــــــــو ل ــــــــي ول ــــــــب حــــــــق اســــــــتخدام االصــــــــل او االصــــــــول حت ــــــــل هــــــــذا الترتی اصــــــــل او اصــــــــول  محــــــــددة وینق
 .صراحة على ذلك الحق في هذا الترتیب التعاقدي

یصــــــــــنف عقــــــــــد االیجــــــــــار عنــــــــــد تــــــــــاریخ نشــــــــــأه العقــــــــــد كعقــــــــــد ایجــــــــــار تمــــــــــویلي اذا كــــــــــان ینقــــــــــل كافــــــــــه المخــــــــــاطر 
 الي الجمعیة  الجوهریة على الملكیة

 الجمعیة  كمستأجر- أ
ـــــــــة عقـــــــــد االیجـــــــــار  ـــــــــه فـــــــــي بدای ـــــــــتم اثباتـــــــــه بالقیمـــــــــة العادلـــــــــة ل ـــــــــد تمـــــــــویلي ی ـــــــــد االیجـــــــــار كعق اذا تـــــــــم تصـــــــــنیف عق
ــــــــاء  ــــــــود االیجــــــــار واألعب ــــــــیض التزامــــــــات عق ــــــــین تخف ــــــــع دفعــــــــات االیجــــــــار مــــــــا ب ــــــــتم توزی ــــــــة ی ــــــــرات الالحق خــــــــالل الفت

 .بقائمه االنشطة للسنة المالیة التي یتم اثباتها ضمن تكالیف االقتراض 
ـــــــــــى مـــــــــــدي العمـــــــــــر االنتـــــــــــاجي لألصـــــــــــل او عقـــــــــــد االیجـــــــــــار ایهمـــــــــــا  یـــــــــــتم اســـــــــــتهالك الموجـــــــــــودات المســـــــــــتأجرة عل

 .اقل
ـــــــــــود االیجـــــــــــار  ـــــــــــدفعات بموجـــــــــــب عق ـــــــــــات ال ـــــــــــتم اثب ـــــــــــد ایجـــــــــــار تشـــــــــــغیلي ی ـــــــــــد االیجـــــــــــار عق ـــــــــــم تصـــــــــــنیف عق اذا ت

 .االیجار التشغیلیة كمصروف بقائمه االنشطة على اساس القسط الثابت على مدار فترة
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 جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف 
 )٩٧(مسجلة بوزارة الموارد البشریة و التنمیه االجتماعیة برقم 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 :) یتمه( عقود اإلیجار -٣,٦
 الجمعیة  كمؤجر - ب

الجمعیـــــــــة  بموجبهـــــــــا بتحویـــــــــل كافـــــــــه المخـــــــــاطر ومنـــــــــافع ملكیـــــــــه الموجـــــــــودات یـــــــــتم تصـــــــــنیف كافـــــــــه العقـــــــــود التـــــــــي ال تقـــــــــوم 
ـــــــــة كعقـــــــــود ایجـــــــــارات تشـــــــــغیلیة ، یثبـــــــــت دخـــــــــل االیجـــــــــار  بقائمـــــــــه االنشـــــــــطة  خـــــــــالل الفتـــــــــرة التـــــــــي یـــــــــتم یكتســـــــــب  الجوهری

 . فیها
                                                        

 المخصصات -٣,٧
یــــــــــتم االعتـــــــــــراف بالمخصـــــــــــص إذا ظهــــــــــر نتیجـــــــــــة ألحـــــــــــداث ســــــــــابقة أن لـــــــــــدى الجمعیـــــــــــة  التــــــــــزام حـــــــــــالي قـــــــــــانوني أو  

ــــــــــافع اقتصــــــــــادیة  ــــــــــدفقات خارجــــــــــة لمن ــــــــــب ت تعاقــــــــــدي یمكــــــــــن تقــــــــــدیر مبلغــــــــــه بشــــــــــكل موثــــــــــوق ومــــــــــن المحتمــــــــــل أن یتطل
 .لتسویة هذا االلتزام

 
 : منافع الموظفین  -٣,٨

 منافع الموظفین قصیره االجل - أ
. المــــــــــوظفین قصــــــــــیرة االجــــــــــل كمصــــــــــروفات عنــــــــــدما یــــــــــتم تقــــــــــدیم الخــــــــــدمات ذات الصــــــــــلة یــــــــــتم احتســــــــــاب منــــــــــافع 

یـــــــــتم االعتـــــــــراف بـــــــــااللتزام المتعلـــــــــق بـــــــــالمبلغ المتوقـــــــــع دفعـــــــــه عنـــــــــدما یكـــــــــون علـــــــــى الجمعیـــــــــة  التـــــــــزام نظـــــــــامي او 
ضـــــــــمني حـــــــــالي لـــــــــدفع هـــــــــذه المبلـــــــــغ مقابـــــــــل الخـــــــــدمات الســـــــــابقة التـــــــــي قـــــــــدمها الموظـــــــــف ویمكـــــــــن تقـــــــــدیر هـــــــــذا 

 .وثقه االلتزام بصوره م
 منافع الموظفین طویلة  االجل - ب

ـــــــــــر  ـــــــــــاة نهایـــــــــــة الخدمـــــــــــة الغی ـــــــــــزام  بموجـــــــــــب خطـــــــــــه مكاف ـــــــــــة  باحتســـــــــــاب مخصـــــــــــص تجـــــــــــاه االلت ال تقـــــــــــوم الجمعی
ـــــــــــى  ـــــــــــة عل ـــــــــــة للجمعی ـــــــــــوائح الداخلی ـــــــــــات نظـــــــــــام العمـــــــــــل الســـــــــــعودي او الل ـــــــــــًا لمتطلب ـــــــــــتم احتســـــــــــابها  وفق ـــــــــــة وی ممول

 ند انهاء خدمات الموظفأساس الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الجمعیة وذلك ع
 

 :ضریبة القیمة المضافة  -٣,٩
ـــــــــة الزكـــــــــاة والضـــــــــریبة  - أ ـــــــــل هیئ ـــــــــدًا الســـــــــتردادها مـــــــــن قب ـــــــــى مشـــــــــتریاتها تمهی ـــــــــة بتســـــــــجیل الضـــــــــریبة عل ـــــــــوم الجمعی تق

والجمـــــــــــــــارك حســـــــــــــــب التعـــــــــــــــامیم الـــــــــــــــواردة بهـــــــــــــــذا الخصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــن وزارة المـــــــــــــــوارد البشـــــــــــــــریة و القـــــــــــــــرارات و 
بة والجمـــــــــــارك و ذلــــــــــــك حـــــــــــال قبولهـــــــــــا كمنشـــــــــــاة قابلــــــــــــة االجـــــــــــراءات ذات الصـــــــــــلة مـــــــــــن هیئــــــــــــة الزكـــــــــــاة والضـــــــــــری

 .لالسترداد بسبب النشاط
ـــــــــة الزكـــــــــاة والضـــــــــریبة  - ب ـــــــــدى هیئ ـــــــــة بالتســـــــــجیل ل ـــــــــوم الجمعی ـــــــــة فتق ـــــــــدى الجمعی ـــــــــي حـــــــــال وجـــــــــود نشـــــــــاط تجـــــــــاري ل ف

 والجمارك كمنشاة تجاریة وتقدم اقراراتها بناءا على ذلك
 

 :قائمة االنشطة  -٣,١٠
ـــــــــرادات و  ـــــــــتم عـــــــــرض المعلومـــــــــات عـــــــــن االی ـــــــــة مـــــــــن ی ـــــــــواع المختلف ـــــــــا لالن ـــــــــي ، طبق ـــــــــى اســـــــــاس وظیف المصـــــــــروفات عل

 .البرامج المقدمة ، و االنشطة المساندة
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 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 -:اعتراف باإلیرادات و التبرعات  -٣,١١
ــــــــــي صــــــــــورة  ــــــــــك فــــــــــي صــــــــــورة نقدیــــــــــة ، او ف ــــــــــر مشــــــــــروطة ألصــــــــــول ، ســــــــــواء اكــــــــــان ذل تعــــــــــد التبرعــــــــــات تحــــــــــویالت غی
ــــــــر  ــــــــة غی ــــــــى جهــــــــة مــــــــا ، او تعــــــــد ســــــــدادا او اســــــــقاطا لمــــــــا علیهــــــــا مــــــــن التزامــــــــات ، مــــــــن خــــــــالل عملی اصــــــــول اخــــــــرى ال

ــــــــــة تــــــــــتم طوعــــــــــ ــــــــــي تتســــــــــلمها الجمعیــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل . ا مــــــــــن قبــــــــــل جهــــــــــة اخــــــــــرى تبادلی و یــــــــــتم تصــــــــــنیف التبرعــــــــــات الت
 . المتبرعین الى تبرعات مقیدة و تبرعات غیر مقیدة و تبرعات اوقاف طبقا لطبیعة و شروط المتبرعین

 :یجب  قیاس التبرعات بالقیمة العادلة و یتم االعتراف بالتبرعات عند توافر الشروط التالیة  
ــــــــــدما-  ــــــــــأي شــــــــــكل مــــــــــن أشــــــــــكال التصــــــــــرف بمــــــــــا  عن ــــــــــه ب ــــــــــرع أو التصــــــــــرف فی ــــــــــة بســــــــــلطة إدارة التب ــــــــــع الجمعی تتمت

 .یسمح لها تحدید كیفیة اإلستخدام في المستقبل 
 .وأن تتوقع الجمعیة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة - 
 . وأن یكون التبرع قابًال للقیاس بدرجة معقولة من الموضوعیة  - 

علــــــــــى الشــــــــــروط المــــــــــذكورة اعــــــــــاله ، تكــــــــــون سیاســــــــــة اثبــــــــــات ایــــــــــرادات مصــــــــــادر التبرعــــــــــات المختلفــــــــــة كمــــــــــا وبنـــــــــاء      
- :یلي 

 :التبرعات النقدیة 
 .یتم قید ما ُیتلقى من تبرعات نقدیة في الفترة التي تتسلم فیها الجمعیة تلك التبرعات  

 :التبرعات العینیة بغرض اعادة بیعها او توزیعها 
ــــــــة للتحقــــــــق فــــــــي الفتــــــــرة المحاســــــــبیة التــــــــي تــــــــم االســــــــتالم فیهــــــــا و عنــــــــد تعــــــــذر  یــــــــتم قیــــــــد التبرعــــــــات العینیــــــــة بالقیمــــــــة القابل
الوصـــــــــول الـــــــــى القیمـــــــــة القابلـــــــــة للتحقـــــــــق لتلـــــــــك الســـــــــلع فانـــــــــه یجـــــــــب تأجیـــــــــل االعتـــــــــراف بتلـــــــــك التبرعـــــــــات الـــــــــى حـــــــــین 

 . بیعها 
 :اصول بغرض استخدامها   -التبرعات العینیة 

هــــــــــا كتبرعــــــــــات بالقیمــــــــــة العادلــــــــــة فــــــــــي قائمــــــــــة االنشــــــــــطة ، و ضــــــــــمن مجموعــــــــــات االصــــــــــول المناســــــــــبة یــــــــــتم االعتــــــــــراف ب
 .في قائمة المركز المالي 

 :الخدمات التطوعیة  
ـــــــــق  ـــــــــافع أو مراف ـــــــــزات أو من ـــــــــة أو تجهی ـــــــــي صـــــــــورة خـــــــــدمات تطوعی ـــــــــة مـــــــــن تبرعـــــــــات ف ـــــــــات مـــــــــا تســـــــــتقبله الجمعی ـــــــــتم إثب ی

ـــــــــث تعكـــــــــس ـــــــــة قیاســـــــــها بحی ـــــــــد إمكانی ـــــــــك عن ـــــــــة  ضـــــــــمن التبرعـــــــــات وذل ـــــــــك التبرعـــــــــات ، القیمـــــــــة العادل ـــــــــدرة لتل القیمـــــــــة المق
 .لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهیزات 

 :التعهد بتقدیم تبرع 
یـــــــــتم االعتـــــــــراف بالتعهـــــــــد بتقـــــــــدیم تبـــــــــرع فـــــــــي القـــــــــوائم المالیـــــــــة ، عنـــــــــد تـــــــــوافر دلیـــــــــل مقنـــــــــع فـــــــــي صـــــــــورة مســـــــــتندات ، او 

و یعـــــــــــد االتفـــــــــــاق ، الـــــــــــذي ال . التعهـــــــــــد اي وســـــــــــائل ثبوتیـــــــــــة اخـــــــــــرى یمكـــــــــــن التحقـــــــــــق مـــــــــــن صـــــــــــحتها ، تؤكـــــــــــد وجـــــــــــود 
یشــــــــیر بوضــــــــوح الــــــــى كونـــــــــه یمثــــــــل تعهــــــــدا ؛ تعهــــــــدا غیـــــــــر مشــــــــروط بتقــــــــدیم تبــــــــرع فـــــــــي حــــــــال اشــــــــتمال االتفــــــــاق علـــــــــى 

 . نیة غیر مشروطة ، مشمولة النفاذ نظاما ، بتقدیم تبرع 
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 م   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 -) :یتمه(اعتراف باإلیرادات و التبرعات  -٣,١١
 :المنح الحكومیة 

ــــــــ ــــــــراف بهــــــــا وفق ا لمســــــــارات المــــــــنح التــــــــي تعتمــــــــدها تتســــــــلم الجمعیــــــــة مــــــــنح حكومیــــــــة مــــــــن وزارة المــــــــراد البشــــــــریة و یــــــــتم االعت
 .الوزارة  و الشروط المرتبطة بها 

 :االیرادات التشغیلیة االخرى 
ـــــــــین  ـــــــــا لاللتزامـــــــــات المحـــــــــددة مســـــــــبقًا ب ـــــــــدیم خدمـــــــــة او بیـــــــــع ســـــــــلعة وفق ـــــــــراف بهـــــــــا عنـــــــــد تحققهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل تق یـــــــــتم االعت

 .الطرفین 
 :ایرادات التحویالت و اعادة التصنیف 

حویـــــــــل بـــــــــین الحســـــــــابات المقیـــــــــدة و غیـــــــــر المقیـــــــــدة نتیجـــــــــة رفـــــــــع القیـــــــــود مـــــــــن قبـــــــــل المتبـــــــــرع ، یمثـــــــــل عملیـــــــــة المناقلـــــــــة و الت
 .او انقضاء القید بمرور الوقت او استیفاء القیود من قبل الجمعیة 

 
 المصروفات و المساعدات  -٣,١٢

 :مصـــــروفات االنشطة  
ــــــــــة فــــــــــي اداء  ــــــــــة و تتمثــــــــــل مصــــــــــروفات األنشــــــــــطة فــــــــــي المصــــــــــروفات الناتجــــــــــة عــــــــــن مجهــــــــــودات الجمعی وظیفتهــــــــــا االجتماعی

 .التي تمثل النشاط الرئیسي للجمعیة 
 :المساعدات النقدیة 

ـــــــــــتم تســـــــــــجیلها  فـــــــــــور ســـــــــــدادها لمســـــــــــتحقیها او  ـــــــــــاجین و ی ـــــــــــة  المقدمـــــــــــة للمحت ـــــــــــي مصـــــــــــروفات المســـــــــــاعدات النقدی ـــــــــــل ف تتمث
 .استحقاقها 

 :مصروفات المنح الحكومیة 
ـــــــــــة و المدعومـــــــــــة  ـــــــــــرامج و االنشـــــــــــطة الممول ـــــــــــل مصـــــــــــروفات الب ـــــــــــي تعتمـــــــــــدها وزارة المـــــــــــوارد تمث ـــــــــــة الت مـــــــــــن المـــــــــــنح الحكومی

 .البشریة  
 :مصروفات جمع االموال 

ــــــــــة و جمــــــــــع التبرعــــــــــات بشــــــــــكل مباشــــــــــر او  یــــــــــتم تحمیلهــــــــــا باتبــــــــــاع اســــــــــس  مصــــــــــروفات التســــــــــویق و تنمیــــــــــة المــــــــــوارد المالی
 .تحمیل عادلة ومعتمدة من اصحاب الصالحیة 

 : مصاریف الحوكمة 
 .معتمدة من اصحاب الصالحیة تخص مصروفات مجلس االدارة و 

 صافي االصول  -٣,١٣
ــــــــــتم  ــــــــــة حســــــــــاب حقــــــــــوق الملكیــــــــــة فــــــــــي المنشــــــــــأت الربحیــــــــــة ، و ی یمثــــــــــل حســــــــــاب صــــــــــافي االصــــــــــول فــــــــــي الجمعیــــــــــة الخیری

- :تبویبه وفقا لمعیار العرض و االفصاح للقوائم  المالیة للمنشأت غیر الهادفة للربح الى 
 صافي االصول غیر المقیدة     

الجمعیـــــــــة ال یخضـــــــــع لقیــــــــــود مـــــــــن جانـــــــــب المتبــــــــــرع ، و مـــــــــن ثـــــــــم فهــــــــــي تقـــــــــع تحـــــــــت الســــــــــیطرة تعـــــــــد جـــــــــزء مـــــــــن اصــــــــــول 
الكاملــــــــــة إلدارة الجمعیــــــــــة ، و قــــــــــد تكــــــــــون االصــــــــــول غیــــــــــر المقیــــــــــدة اصــــــــــوال متداولــــــــــة ، او اســــــــــتثمارات و اصــــــــــوال مالیــــــــــة ، 

 .او اصوال ثابتة ، او اصوال غیر ملموسة 
 

)١١( 
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 جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف 
 )٩٧(مسجلة بوزارة الموارد البشریة و التنمیه االجتماعیة برقم 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م   ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 ) :یتمه(صافي االصول  -٣,١٣
 صافي االصول  المقیدة   

رتبطـــــــــة تعـــــــــد جـــــــــزء مـــــــــن اصـــــــــول الجمعیـــــــــة خاضـــــــــعة لقیـــــــــود مؤقتـــــــــة مـــــــــن جانـــــــــب المتبـــــــــرع ، و تلـــــــــك القیـــــــــود قـــــــــد تكـــــــــون م
باســــــــــتخدام االصــــــــــول ألغــــــــــراض محــــــــــددة او بتوقیــــــــــت هــــــــــذا االســــــــــتخدام او كلیهمــــــــــا معــــــــــا ، و قــــــــــد تكــــــــــون االصــــــــــول غیــــــــــر 

 .المقیدة اصوال متداولة ، او استثمارات و اصوال مالیة ، او اصوال ثابتة ، او اصوال غیر ملموسة 
 صافي اصول االوقاف     

ــــــــب المتبــــــــرع نظــــــــرًا لخصوصــــــــیة الوقــــــــف الشــــــــرعیة ، و تعــــــــد جــــــــزء مــــــــن اصــــــــول الجمعیــــــــة خاضــــــــعة لقیــــــــود دائمــــــــة مــــــــن  جان
ـــــــــك القیـــــــــود قـــــــــد تكـــــــــون مرتبطـــــــــة باســـــــــتخدام االصـــــــــول ألغـــــــــراض محـــــــــددة ، مـــــــــع المحافظـــــــــة علیهـــــــــا ، و عـــــــــدم بیعهـــــــــا ،  تل

 .او باستثمارها لتوفیر مصدر دائم للدخل 
 :قائمة التدفقات النقدیة  -٣,١٤

 .   المباشرةیتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقا للطریقة غیر 
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  النقد و ما في حكمه                                    ) ٤(
 ٢٩،٩١٠  ٥٨٤  الصندوق

 ١،٦٣٩،٢٤٧  ١،١٥٧،٦٩٥  مصرف الراجحى عام
 ٣١،٨٩٤  ٣٨،٦٥٤  مصرف الراجحى لغیر الزكاة

 ٨٨،١٩٩  ٦٥٦،٦١٠  مصرف الراجحى زكاة
 ١،٨٨٩  ٥٥،١٣٢  الراجحى أرامل ومطلقاتمصرف 

 ٢٥،٤٥٢  ٧٦،٤٧٠  مصرف الراجحى صدقة جاریة
 ٦٨٩،٩٨٤  ١،٠٥٥،٣٠٦  مصرف الراجحى كفالة أیتام
 ٥،١١٤  ٧،٩٧٨  مصرف الراجحى مشروعات

 ٩١،٩٤١  ١١٠،١٣٦  مصرف الراجحى أفطار صائم
 ٨،٢١٥  ١٨،٠٣٤  مصرف الراجحى أسر فقیرة

 ٩،١٩٣  ١١،٧٣١  مساعدة الشباب على الزواجمصرف الراجحى 
 ٥٠  ٥٠  مصرف الراجحى تهیئة مساجد

 ٤٣٣،٢٨٣  ١،١٠٥،٨٤٦  مصرف الراحجي لروضة النموئجیة 
 ١٥٠  ٥٠٠  الراجحي وقف الیتم 

 ١٤،٤١٤  ٢٢،٧٢٢  الراجحي وقف بر الوالدین 
 ١٠٢،٩٩٤  ٦٠٠،٥٢٦  البنك األهلى لغیر الزكاة

 ٦٦،٩٠٦  ١٣٦،٠٤٨  زكاةالبنك األهلى 
  ٣،٢٣٨،٨٣٥  ٥،٠٥٤،٠٢٢ 
 
 
 

 
)١٢( 

 

2021

2020 2021



 

  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(االجتماعیة برقم  الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )السعودیةالمبالغ بالریاالت (  
 
 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١                                     مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى) ٥(

 ١،٠٠٠  -  مصروفات مدفوعة مقدما
 ٣٠،٠٠٠  ٣٠،٠٠٠  عهدة أمین الصندوق

 ١٦٤،٩٦٢  ٤٩٤،٩٨١  )٤/١(إیرادات مستحقة 
 ٦٢،٣٣٣  ١٥،٠٠٣  سلف العاملین

  ٢٥٨،٢٩٥  ٥٣٩،٩٨٤ 
 
 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  إیرادات مستحقة) ٥/١(

 ١٥،٣٧٥  ١٥،٣٧٥  قیةایجار أوقاف ر 
 ١٤،٨٧٥  ١٤،٨٧٥  ایجار عقارات

 -  ٥٨،٥١٢  ایجار مبني جامعة شقراء كلیة ادارة االعمال
 -  ١٠٦،٥٠٧  ایجار وقف العریفي

 ١٣٤،٧١٢  ٢٩٩،٧١٢  ایجار مبني المحكمة
  ١٦٤،٩٦٢  ٤٩٤،٩٨١ 

 
 

 
 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  بالقیمة العادلة إستثمارات مالیة ) ٦(

 ٥٠٠،٠٠٠  ٥٠٠،٠٠٠  تكلفة االقتناء محفظة أسهم بمصرف  االنماء
 ٤٥٠،٥٠٠  ٥٧٨،٦٥٦  االسهمالتغیر في محفظة 

 -  ١٦٥،٠٠٠  النقد بالمحفظة 
 ٩٥٠،٥٠٠  ١،٢٤٣،٦٥٦  اجمالي االستثمار 

 
سهم ، یبلغ اجمالي  ١٦،٦٦٦سهم ، و تم خالل السنة توزیعات اسهم مجانیة بلغ عددها   ٥٠،٠٠٠بلغ عدد األسهم المقتناة  -

 ٥٠،٠٠٠( م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ریـال كما في  ١٦,١٨، تم تقییم االسهم بسعر سهم    ٦٦،٦٦٦االسهم المملوكة للجمعیة عدد  
 .) م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ي ریـال سعودي كما ف ١٩،٠١الف سهم بسعر 

 
 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  أوقاف  - تحت التنفیذ مشروعات ) ٧(

 ٩٩٦،٢٧٣  ٩٩٦،٢٧٣  الوالدینبر وقف 
 ٣١٥،١٠٢  ٤١٥،١٠٢  )كتال(إیواء اإلحسان مشروع وقف 

 ٥٤١،٦٦٠  ٥٦٩،٣٨٥  مشروع مبني الروضة الجدید
  ١،٨٥٣،٠٣٥  ١،٩٨٠،٧٦٠ 
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  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(االجتماعیة برقم  الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة(  
 

  صافىبال - العقارات واالالت والمعدات) ٨(       
 

 اإلجمالي  مبانى جاهزة  أجهزة وآالت وعدد  أثاث ومفروشات  السیارات  
           التكلفة 

 ٢،٠٩٨،٤٤٤  ٧١٠،٧٧٦  ٣٣٤،٨٨٢  ٢٧٣،٥٢٦  ٧٧٩،٢٦٠  الرصید بدایة السنة 
 ٢،٠٩٨،٤٤٤  ٧١٠،٧٧٦  ٣٣٤،٨٨٢  ٢٧٣،٥٢٦  ٧٧٩،٢٦٠  الرصید في نهایة السنة

           اإلهالك المتراكم
 ١،٨٦٦،٢٣٣  ٧٠٨،٢١٤  ٢٧٢،٠١٩  ٢٠٠،٥٧٢  ٦٨٥،٤٢٨  الرصید بدایة السنة

 ١١٩،٠٥٤  ٢،٥٦٠  ١٣،٠٧١  ٩،٦٠٠  ٩٣،٨٢٣  أهالك السنة
 ١،٩٨٥،٢٨٧  ٧١٠،٧٧٤  ٢٨٥،٠٩٠  ٢١٠،١٧٢  ٧٧٩،٢٥١  السنةالرصید في نهایة 

           
           القیمة الدفتریة 

 ١١٣،١٥٧  ٢  ٤٩،٧٩٢  ٦٣،٣٥٤  ٩  م٢٠٢٠دیسمبر ٣١الرصید فى
 ٢٣٢،٢١١  ٢،٥٦٢  ٦٢،٨٦٣  ٧٢،٩٥٤  ٩٣،٨٣٢  م٢٠١٩دیسمبر ٣١صید فىالر 

  
 
 
 

)١٤(



 

  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(االجتماعیة برقم  الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
     م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة(  
 

 االجمالي  المباني  األراضى  صافي –استثماریه عقارات ) ٩(
       التكلفة 

 ١٤،٨٣٠،٦٣٣  ١٢،٢٨٩،٦٣٣  ٢،٥٤١،٠٠٠  الرصید بدایة السنة 
 ١٤،٨٣٠،٦٣٣  ١٢،٢٨٩،٦٣٣  ٢،٥٤١،٠٠٠  الرصید في نهایة السنة

       اإلهالك المتراكم
 ٣،٠١٠،٤٩٩  ٣،٠١٠،٤٩٩  -  الرصید بدایة السنة

 ٣٦٨،٦٨٩  ٣٦٨،٦٨٩  -  أهالك السنة
 ٣،٣٧٩،١٨٨  ٣،٣٧٩،١٨٨  -  الرصید في نهایة السنة

       
       القیمة الدفتریة 

 ١١،٤٥١،٤٤٥  ٨،٩١٠،٤٤٥  ٢،٥٤١،٠٠٠  م٢٠٢٠دیسمبر ٣١الرصید فى
 ١١،٨٢٠،١٣٤  ٩،٢٧٩،١٣٤  ٢،٥٤١،٠٠٠  م٢٠١٩دیسمبر ٣١الرصید فى

 
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  مصروفات مستحقة وارصدة دائنه اخرى) ١٠(
 ٣٢٩،٢٣٤  -  مصروفات مستحقة

 -  ١٢،٢٧٩  إیجار مقر الجمعیة القدیم  -مصروفات مستحقة 
 -  ١٦٧،٠٠٧  رواتب وأجور -مصروفات مستحقة 

 ١٨،٤٩٣  -  وقف العریفي   -إیراد إیجار مقدم 
 ١٢٨،٤٩٣  ١٢٨،٤٩٣  جامعة شقراء كلیة التربیة   -إیراد إیجار مقدم 
 ٤٧،١٢٣  -  جامعة شقراء ادارة االعمال    -إیراد إیجار مقدم 

  ٥٢٣،٣٤٣  ٣٠٧،٧٧٩ 
 
 
 

 
 
 
 

 )١٥( 



 

  بمحافظة عفیفجمعیة البر الخیریة 
 )٩٧(االجتماعیة برقم  الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة(  
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  مخصص مكافأة نهایة الخدمة) ١١(
 ٢٥٠،١٠٦  ٢٤٧،٥٤٨  رصید أول السنة

 ٤١،٨٠٦  ٤٢،٣٤٩  المكون خالل السنة
 )٤٤،٣٦٤(  )٣١،٨٨٠(  المسدد خالل السنة

  ٢٤٧،٥٤٨  ٢٥٨،٠١٧ 
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  التبرعات النقدیه المقیده  )١٢(
 ٢٩،٩١٠  ١٨،٠٣٠  تبـــــــرعات كفارة یمین
 ٤٠٢،٩٧٩  ٣٦٣،١٧٢  تبــــــرعات كفالة یتیم
 ٨،٤٠٠  -  تبــــــرعات مشروطة

  ٤٤١،٢٨٩  ٣٨١،٢٠٢ 
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  التبرعات العینیة  )١٣(
 ٦٦٢،٥٠٠  ٧٥،٠٠٠  أرز ولحم ودجاج

 -  ١،٥٤١،٣٦٠  سالت غذائیة 
 -  ٦،٢٥٠  حقائب مدرسیة 

 -  ٧٠،٠٠٠  بطانیات 
 ٩٩،٥٥٠  ١٤٠،٠٠٠  تمور

 -  ٦،٢٥٠  تبرع تمور اوقاف صالح الراجحي 
  ٧٦٢،٠٥٠  ١،٨٣٨،٨٦٠ 

 
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  إیرادات األنشطة  )١٤(
 ٤٥٥،٢٥٠  ٢٧٣،٠٨٠  ایرادات روضة األطفال
 ٩١،٨٣٦  ١٢٠،١٥٣  تبـــرعات إفطار صــائم

  ٥٤٧،٠٨٦  ٣٩٣،٢٣٣ 
 
 

)١٦( 



 

  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(االجتماعیة برقم  الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )السعودیةالمبالغ بالریاالت (  
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  المساعدات النقدیة) ١٥(
 ١٤٨،٤٠٠  ١٢٤،٠٨٠  مســـــاعدات كفالة یتیم

 ١٨٤،٠٠٠  -  مســـــاعدات زواج
 ٢٠٧،٠٥٨  ١٧٠،٩٤٢  مســـــاعدات االیجـــــــــارات 
 ٣١،٢٥٠  -  مســـــاعدات دورات تدریبیة

 ١،٦٠٦  -  مســـــاعدات سداد فواتیر كهرباء 
 ٢٢،٥٠٠  -  مســـــاعدات طارئة

  ٥٩٤،٨١٤  ٢٩٥،٠٢٢ 
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  المساعدات العینیة) ١٦(
 ١٠١،٧٥٠  ١٤٦،٢٥٠  تمور

 -  ١،٥٤١،٣٦٠  سالت غذائیة مشتراة
 ٤٤٣،٣٣٥  -  بوناتو ك

 -  ٥٧٥،٠٠٠  ودجاج وذبائحارز 
 -  ١٨،٦٠٠  ) كبار+ والدي + بناتي (فرو 

 ٧،٦٨٠  -  بطانیات 
 ٣٩،٧١٠  ٣،٥٦٠  اجهزة كهربائیة
 -  ٦،٢٥٠  حقائب مدرسیة

 -  ٧٠،٠٠٠  بطانیات متبرع بها
  ٥٩٢،٤٧٥  ٢،٣٦١،٠٢٠ 

 
 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  مصروفات األنشطة) ١٧(

 ٧٥٦،٧٤٠  ٤٥٢،٢٩٢  مصروفات الروضة 
 ٢٦٩،٩١٩  -  مصروفات مشروع افطار صائم

 ٧،٢٠٠  -  مشروع نقل جنائز
 ٢١،٠٠٠  -  مصروفات دعم ورعایة البرامج

  ١،٠٥٤،٨٥٩   ٤٥٢،٢٩٢ 
 

 )١٧( 



 

  جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 )٩٧(االجتماعیة برقم  الموارد البشریة و التنمیهمسجلة بوزارة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة(  
 

 م ٢٠١٩دیسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  المصروفات العمومیة واإلداریة) ١٨(
 ٦٦٨،٤٣٢  ٦٨٧،٢٥٩  حكمها مـــــرتبات واجور وما في

 ٤١،٢٨١  ٣١،٧٧١  التـــــــــــــأمینات اإلجتماعــــــــیة
 ٥٠،٠٠٠  ٥٥،١٩٦  مصـــــــــاریــــف ایجـــــــــارات

 ١،٤٧٦  -  ادوات كتـابیة ومطـــــــــبـــوعات
 ٤،٩٠٣  ٧،٢٨٤  مصــــاریف برید وبرق وهاتف

 ٥،٨٨٣  ٣،٩٥٠  ومیــاهمصــــــــاریف كـــهرباء 
 ١،٥٩١  ١٠٠  مصــــــاریــــف نــــــــــــــــظافة 

 ١٦،٠٦٦  ٦،٠٦٧  محروقات وصـــــیانة سیـــارات
 ٢،٠٩٠  ١٤٣  مصــــــــاریف ضـــــــــیــــافـــة             

 ١،٥٤٦  -  صیانة اجهزة كمبیوتر
 ٦،٧٥٣  -  مصـــاریف دعـــــایة واعـالنات وحفالت

 ٤٣١  ١،٨٥٠  صیانة مبنى الجمعیة
 -  ٣٣٠  مصاریف صیانة أجهزة واالت

 ٣٦،٩١٥  ٣٣،٦٢٩  أجور ونقل عمال تحمیل وتنزیل
 ٤١،٨٠٦  ٤٢،٣٤٩  مصروف مكافأة نهایة الخدمة

 ٥،٠٠٠  -  رسوم حكومیة 
 ١،٨٢٧  -  رسوم بنكیة

 ٨٠٠  -  مواد ومهمات
  ٨٨٦،٨٠٠  ٨٦٩،٩٢٨ 

 
 

 ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  المحرر من القید  المقید خالل السنة  م ٢٠٢٠ینایر  ١  صافي االصول المقیدة) ١٩(
 ١،٠٠٧،١٢٧  )١٢٤،٠٨٠(  ٣٦٣،١٧٢  ٧٦٨،٠٣٥  كفالة یتیم م

 ١،٠٨٥،٥٢٤  )٢٨٠،٧٨٢(  ٧١٩،٥٧٧  ٦٤٦،٧٢٩  زكاة 
 ٨٣،١٠٢  -  ٥١،٠١٨  ٣٢،٠٨٤  صدقة جاریة 

 ٤٧،٩٤٠  -  ١٨،٠٣٠  ٢٩،٩١٠  كفارة یمین
 ١٢،٧٠٠  -  -  ١٢،٧٠٠  تبرع مشروط
 ١٢٠،١٥٣  -  ١٢٠،١٥٣  -  افطار صائم 

  ٢،٣٥٦،٥٤٦  )٤٠٤،٨٦٢(  ١،٢٧١،٩٥٠  ١،٤٨٩،٤٥٨ 
 

 
)١٨( 



 

 جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف 
 )٩٧(برقم مسجلة بوزارة الموارد البشریة و التنمیه االجتماعیة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م    ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١عن السنة المنتهیة في 

 )المبالغ بالریاالت السعودیة( 
 

   إحتیاطى إنشاء مكتبة) ٢٠(
وتاریخ ) ١٣(ه حسب ما جاء بإجتماع مجلس اإلدارة رقم ١٤١٣تم إحتساب إحتیاطى إنشاء مكتبة والمرحل من عام  -

ه ، وفى حالة إنشاء ١٤٢٠/ه١٤١٩زیادته بموجب التبرعات المشروطة إلنشاء مبنى المكتبة عام ه وتم ١٨/٧/١٤١٣
مكتبة سیتم اإلستفادة من هذا اإلحتیاطى بتخفیض رصیده سنویا بما یعادل قسط استهالك المكتبة ، وسیظهر ذلك فى 

 .حساب المصروفات 
 
 
 
 
 

 عـــــــــــــام  ) ٢١(
 ................ .المالیه من قبل اداره الجمعیه بتاریخ تم اعتماد القوائم  -
 .تم اعادة تبویب بعض ارقام سنة المقارنة لكي تتالئم مع عرض القوائم للسنة الحالیة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٩( 


