




ٌمعدلة

م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

األصـــــول

األصول غير المتداولة

436,000,20615,161,135صافي ممتلكات وآالت ومعدات

36,000,20615,161,135إجمالي األصول الثابتة

أصول األوقاف

564,375,04166,896,625صافي أصول األوقاف المستثمرة

68,174,6948,341,834صافي أصول األوقاف المستخدمة

740,369,06331,857,442مشروعات تحت التنفيذ

112,918,798107,095,901إجمالي أصول األوقاف

األصـــــــول المتداولة

82,95959,752المخزون

552,644489,735ذمم مدينة تجارية

81,428,28719,006,237النقد

92,337,3054,856,290مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

4,401,19524,412,014إجمالي األصول المتداولة

153,320,199146,669,050إجمالي األصول

اإللتزامات وصافي األصول

صافي األصول

82,263,35571,539,664صافي األصول غير المقيدة

1,048,8671,084,459صافي األصول المقيدة

63,078,37263,446,871صافي أصول األوقاف

146,390,594136,070,994إجمالي صافي األصول

اإللتزامات المتداولة

609,098350,276ذمم دائنة تجارية

105,869,4969,409,864مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

0493,526مخصصات أخرى

11451,011344,390مخصص مكافأة نهاية الخدمة

6,929,60510,598,056إجمالي اإللتزامات

153,320,199146,669,050إجمالي اإللتزامات وصافي األصول

جزء اليتجزأ من القوائم المالية  (16)إلى  (1)تعد اإليضاحات المرفقة من 
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(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

إيضاحالبيــــــان

م2021 ديسمبر 31قائمة المركز المالي كما في 

[قائمة أ  ]



ٌمعدلة

م2020م2021

إجماليإجماليأوقافمقيدةغير مقيدة

اإليرادات والمكاسب

11,212,53102,320,22513,532,75616,650,692تبرعات نقدية وعينية

616,81000616,8103,517,439إيرادات المدارس النسائية

5,940,189005,940,1897,776,208استقطاعات

3,943,629003,943,6295,220,942اإليجارات

1,854,984001,854,9841,308,252 تبرعات متجر الكتروني ونقاط بيع

21,213,3360021,213,3366,391,043إيرادات الفنادق

0799,7340799,7341,114,246تبرعات زكاة المال

403,39100403,3910إيرادات متنوعة

000(835,326)835,326إعادة التصنيف لتحقيق قيد االستخدام

2,320,22548,304,82941,978,822(35,592)46,020,196مجموع اإليرادات والمكاسب

المصروفات والخسائر

1215,860,57002,688,72418,549,29414,602,570مصروفات النشاط

133,625,565003,625,5655,938,644مصروفات إدارية وعمومية 

15,810,3700015,810,3704,008,821مصروفات الفنادق

35,296,50502,688,72437,985,22924,550,035إجمالي المصروفات 

10,319,60017,428,787(368,499)(35,592)10,723,691التغير في صافي األصول

56,587,4751,084,45978,399,060136,070,994117,707,079صافي أصول أول العام

0935,128(14,952,189)14,952,1890إعادة تبويب استهالك أصول األوقاف

82,263,3551,048,86763,078,372146,390,594136,070,994صافي أصول نهاية العام

جزء اليتجزأ من القوائم المالية  (16)إلى  (1)تعد اإليضاحات المرفقة من 
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م2021 ديسمبر 31قائمة األنشطة للسنة المالية المنتهية في  

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

البيـــــــــــــــــان

[قائمة ب  ]

الجمعية



م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

10,319,60017,428,787

2,136,557623,425

2,688,7243,602,153

194,23069,184استدراك مخصص مكافأة نهاية الخدمة

0(493,526)مخصص ضريبة القيمة المضافة

(59,752)(23,207)المخزون

(489,735)(62,909)ذمم مدينة تجارية

258,822350,276ذمم دائنة تجارية

2,518,985595,525إيرادات مستحقة وذمم مدينة أخرى

7,575,701(3,540,368)مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

(22,227)(87,609)المدفوع من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

13,909,29929,673,337صافي التغير في التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية

التغير في التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية

(15,181,882)(22,912,958)إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

(20,804,994)(8,511,621)مشروعات تحت التنفيذ

0(62,670)استبعادات

(35,986,876)(31,487,249)صافي التغير في التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية

(6,313,539)(17,577,950)صافي التغير في رصيد النقد 

19,006,23725,319,776رصيد النقد بداية الفترة

1,428,28719,006,237رصيد النقد في نهاية الفترة

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

[قائمة د ]

م 2021 ديسمبر 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في  

التغير في صافي األصول

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

البيــــــــــــــــــان 
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التغير في التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية

جزء اليتجزأ من القوائم المالية  (16)إلى  (1)تعد اإليضاحات المرفقة من 

استهالك أصول أوقاف 



.هـ1441/09/02بتاريخ 

لقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في 

المملكة العربية السعودية الصادرعن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعايير المحاسبية للمنشآت غير

.الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

:-السياسات المحاسبية الهامــة- 3

:إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الجمعية هي كالتالي

أسس القياس. أ

يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، إضافة إلى ذلك يتم إعدادها على أساس االستحقاق ومبدأ 

االستمرارية

األصول الثابتة . ب

تظهر اآلالت والمعدات والممتلكات  بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة ، وتعتبر مصاريف اإلصالح 

.عليها على أساس حياتها العملية المقدرة وذلك بإستعمال طريقة القسط الثابت 

النسبةالبيـــــــــــــانالنسبةالبيـــــــــــــان

%20سيارات%4مباني

%6.25مباني على أراضي مستأجرة%25-10أثاث وأجهزة مكتبية

تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات كما تتم رسملة

كما يتم . أما اإلصالحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. التكاليف المباشرة لألصل

إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات والتي تمثل الفرق بين المتحصالت من البيع 

والقيمة الدفترية لهذه الموجودات في قائمة األنشطة

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة . ج 

بتاريخ كل قائمة مركز مالي، تقوم الجمعية بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة  للتأكد 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل. من  وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

.الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل: االسم 

:-تعريف الجمعــــــــية- 1

(3483)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية األجتماعية برقم  :الكيان القانوني

األنشطة الخيرية يشمل جمع التبرعات أو أنشطة الدعم األخرى التي تدخل في نطاق العمل االجتماعي :نشاط الجمعية

:-أساس إعداد القوائم المالية- 2

والصيانة مصروفاً إيراديا ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ويجري احتساب االستهالكات 
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وفي الحاالت التي اليمكن  (إن وجدت)، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة 

فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم الجمعية بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة القابلة لتوليد 

النقد التي ينتمي إليها  ذلك األصل وفي الحاالت التي يقدر فيها  المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة 

لتوليد النقد بأقل من قيمته  الدفترية، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى 

القيمة القابلة لالسترداد لها، ويتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل في قائمة الدخل وإذا ما تم الحقاً عكس 

قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة المعدلة 

القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض 

تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات 

.السابقة يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل

المخصصات- د 

نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن  (قانوني أو حكمي  )يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام 

يترتب علية تدفق خارج لموارد ذات منفعة إقتصادية يتم إستخدامها لتسوية هذا اإللتزام ويتم تحميل المصروف 

الناشئ عن تكوين المخصص على قائمة الدخل كمصروف ، ثم يعاد النظر الى المخصصات في تاريخ كل تقرير 

مالى وتعديلها لتعكس افضل تقدير ممكن ويتم تحميل الفروقات الناتجة عن اعادة النظر على قائمة الدخل ويتم قياس 

.الناتجة عن اعادة القياس على قائمة الدخل في بند اعباء تمويلية 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة - هـ 

 يحتسب مخصص نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المجمعة حتى تاريخ قائمة المركز المالي 

.  وفقاً لنظام العمل السعودي

ذمم دائنة تجارية ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى. و

يتم اثبات االلتزام بالمبالغ التي يستحق دفعها في المستقبل  أو الخدمات المستلمة أو التي تم تحويل المخاطر والمنافع

.المرتبطة بها إلى الجمعية بسعر المعاملة سواء تم إصدار فواتير بها أو لم تصدر بواسطة المورد

:-اإليرادات. ز

إعانة الوزارة وإيرادات األنشطة والتبرعات وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة  - 1/ج

المخصصات بالقيمة الحالية المخصومة عندما يصبح المخصص التزام طويل االجل ويتم تحميل الفروقات 

.اإليرادات األخرى يتم تسجيلها طبقاً لمبدأ االستحقاق - 2/ج
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.عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 



:-المصروفات. ح

:-الفترة المالية. ط

:-عام. ي
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.المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات النشاط طبقاً لمبدأ االستحقاق - 1/دـ

.المصروفات من مساعدات الزكاة يتم تسجليها طبقاً لألساس النقدي - 2/دـ

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

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الدمام 

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

م2021 ديسمبر 31م إلى 2021 يناير 1تم إصدار القوائم المالية وفقاً للسنة المالية الميالدية و تبدأ من 



(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

صافي القيمةمجمع االستهالكاستبعاداتاستهالكاتمجمع االستهالكالتكلفةاستبعاداتإضافاتالتكلفة

نهاية العامنهاية العامالعامالعامأول العامنهاية العامالعامالعامأول العام

3,748,288154,61903,902,9073,313,340156,18923,1563,446,373456,534أثاث وأجهزة مكتبية 

1,432,990028,8501,404,1401,375,46778,48468,3641,385,58718,553سيارات 

15,000,00022,758,339037,758,339331,3361,901,88402,233,22035,525,119مباني على أراضي مستأجرة

20,181,27822,912,95828,85043,065,3865,020,1432,136,55791,5207,065,18036,000,206اإلجمــالــي

 لاير وااللتزام بدفع اإليجار السنوي للمدة المتبقية من  عقد اإليجار 20,000,000م ، قامت الجمعية باالستحواذ على مبنى فندقي مقام على أرض مستأجرة بمبلغ 2021في شهر يناير 

.مقابل نسبة من صافي األرباح السنوية للفندق" فندق ورويك الجبيل بالصناعية  "لمالك األرض، واتفقت مع شركة متخصصة في تشغيل الفنادق لتشغيل وإدارة الفندق 
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م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

البيـــــــــــــــان

ممتلكات وآالت ومعدات. 4



(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

صافي القيمةمجمع االستهالكاستبعاداتاستهالكاتمجمع االستهالكالتكلفةاستبعاداتإضافاتالتكلفة

نهاية العامنهاية العامالعامالعامأول العامنهاية العامالعامالعامأول العام

16,927,3470016,927,347000016,927,347أراضي 

63,039,6050063,039,60513,070,3272,521,584015,591,91147,447,694مباني

79,966,9520079,966,95213,070,3272,521,584015,591,91164,375,041اإلجمــالــي

صافي القيمةمجمع االستهالكاستبعاداتاستهالكاتمجمع االستهالكالتكلفةاستبعاداتإضافاتالتكلفة

نهاية العامنهاية العامالعامالعامأول العامنهاية العامالعامالعامأول العام

6,045,205006,045,20500006,045,205أراضي 

4,178,491004,178,4911,881,862167,14002,049,0022,129,489مباني

10,223,6960010,223,6961,881,862167,14002,049,0028,174,694اإلجمــالــي
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أصول أوقاف مستثمرة . 5

أصول أوقاف مستخدمة . 6

البيـــــــــــــــان

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

البيـــــــــــــــان



(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

مشروعات تحت التنفيذ-7

م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

39,980,86331,738,908

22,31022,200مشروع مدرسة بحي الجوهرة 

22,42022,200مشروع مدرسة مخطط عبداللطيف جميل

287,97018,634مشروع مدرسة وقف النبراس

55,50055,500مشروع مدرسة بحي روضة الخالدية

40,369,06331,857,442

م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

288,88711,090,144

141,415336,743

438,096807,358

56,7732,746,325

4,917632,252

252,1471,642,129

186,895136,032

28,391174,742

17,960129,828

3,276185,958

6,4811,123,165البنك الهولندي

3,0491,561الصندوق

1,428,28719,006,237

م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

72,86233,044

213,627477,367

321,799612,536

1,300,158517,065

03,185,071

299,44931,207

129,4100ضمانات بنكية

2,337,3054,856,290

إيرادات إيجارات مستحقة 

دفعات مقدمة للموردين 

مدينون
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البنك العربي الوطني

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

النقد. 8

البيــــــــــــان 

(مجموعة حسابات)مصرف الراجحي 

البنك السعودي الفرنسي

البنك األهلي التجاري

مجموعة سامبا المالية 

بنك الجزيرة 

بنك الرياض

البنك السعودي لالستثمار

البيــــــــــــان 

اإلجمـــالـــي

مشروع مجمع مدارس وقف منار القرآن 

مصرف اإلنماء

بنك البالد 

اإلجمـــالـــي

إيرادات مستحقة وذمم مدينة أخرى. 9

البيــــــــــــان 

ذمم موظفين

ً مصاريف مدفوعة مقدما

ضر يبة قيمة مضافة على المشتريات

اإلجمـــالـــي



(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

2,857,0565,736,351

1,809,1582,286,664

627,255980,106

576,030406,743

5,869,4999,409,864

م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

344,390297,433

194,23069,184

(22,227)(87,609)المدفوع خالل العام 

451,011344,390

مخصص مكافأة نهاية الخدمة -  11

البيان 

مخصص بداية الفترة 

المكون خالل العام 

اإلجمالي

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى- 10

البيــــــــــــان 

12

إيرادات مقبوضة مقدماً

تأمينات محجوزة للغير

ذمم دائنة 

مصروفات مستحقة

اإلجمـــالـــي



م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

11,161,0667,147,423رواتب وأجور وما في حكمها 

52,164922,581ايجار حافالت ومباني

981,844522,357مكافأت الطالب 

108,17023,149دورات وتطوير وتدريب

115,06045,127قرطاسية ومطبوعات ودعاية

0268,854الحفل السنوي 

106,57890,407ضيافة ونظافة و صيانة

245,975221,884هاتف وبريد وكهرباء ومياه

835,326964,915مصارف الزكاة الشرعية

2,045,0373,894,242استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

209,350501,631أخرى

15,860,57014,602,570اإلجمــالــي

13

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

مصروفات النشاط. 12

البيــــــــــــــــــــــــان 



م2020م2021

لاير سعوديلاير سعودي

1,984,2963,914,483رواتب وأجور وما في حكمها 

0109,807دعاية وإعالن

71,499199,752كهرباء ومياه 

75,35073,227مصروف نهاية الخدمة

68,510149,130مصاريف الدورات وتطوير العمل

3,135113,377صيانة وإصالح

212,121430,849إيجار

34,5256,989مصاريف سيارات

12,54367,821ضيافة ونظافة 

4,49493,305قرطاسية ومطبوعات

83,17285,856هاتف وبريد ومزايا وحوافز

383,848411,834معامالت حكومية 

411,5850مصروف ضريبة قيمة مضافة

280,487282,214أخرى

3,625,5655,938,644اإلجمــالــي

14

مصروفات إدارية وعمومية . 13

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

البيــــــــــــان 



القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم مقابلة تبادل أصل تسوية التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنفس

تتضمن الموجودات المالية بشكل أساسي النقد وأرصدة البنوك والمدينون . شروط التعامل مع األطراف األخرى

والمستحق من جهات ذات عالقة والموجودات األخرى بينما يتضمن المطلوبات المالية الدائنون التجاريون 

إن القيم . والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى والمستحق إلى جهات ذات عالقة والحسابات الجارية للجمعية

.العادلة لألدوات المالية للجمعية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

إن مخاطر اإلئتمان هي خطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة

يتم. مالية وتنتج من أرصدة لدى البنوك والمدينون والمستحق من جهات ذات عالقة والدفعات والمصاريف المقدمة

خالل من اإلئتمان فيما يتعلق بالعمالء تدير الجمعية مخاطر .بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني مرتفع لدى إيداع النقد

وضع حدود لإلئتمان للعمالء بشكل منفرد وذلك من خالل مراقبة أرصدة المدينين القائمة كما ويتم أخذ مخصصات

.وعليه ال يوجد مخاطر جوهرية لإلئتمان. للديون المشكوك في تحصيلها

مخاطر السيولة

.هي مخاطر عدم مقدرة الجمعية بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها

تراقب الجمعية متطلبات السيولة بصورة شهرية بحيث تتأكد اإلدارة من وجود أموال كافية لمقابلة التزاماتها عند 

.استحقاقها

15

(منشأة غير هادفة للربح)الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل 

القيمة العادلة لألدوات المالية- 14

إدارة المخاطر - 15

مخاطر اإلئتمان

 تم تعديل القوائم المالية لسنة المقارنة بتخفيض مبلغ فائض مصارف الزكاة المرحل من االلتزامات المتداولة

م2021 ديسمبر 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

تعديل القوائم المالية لسنة المقارنة وإعادة تبويب- 16

 لاير وإضافته إلى إيرادات العام بما يوافق طبيعة الحساب الفعلية، بما أدى إلى تخفيض 1,084,459بمبلغ 

كما تم إعادة تبويب مجمع استهالك أصول األوقاف. االلتزامات وزيادة صافي األصول المقيدة بنفس المبلغ

 لاير من صافي األصول المقيدة إلى صافي أصول األوقاف بما أدى إرتفاع 14,952,189المتراكم بمبلغ 

.صافي األصول المقيدة وانخفاض صافي أصول األوقاف بنفس المبلغ


