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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

قائمة المركز المالي بغرض خاص 

 هـ1440 ذو الحجة 29كما في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29إيضاح رقم

األصول 

األصول غير المتداولة

42,754,51444,567,794(4)(بالصافي)العقارات واألالت والمعدات 

344,147,907350,765,407(6)(بالصافي)أصول حق إستخدام 

300,266,611306,354,453(5)(بالصافي)العقارات االستثمارية 

13,924,26514,713,541(9)مشروعات تحت التنفيذ

701,093,297716,401,195إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتدولة

24,941,7469,100,813(8)مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

35,033,18816,164,309(7)النقد وما يعادله

59,974,93425,265,122إجمالي األصول المتداولة

761,068,231741,666,317إجمالي األصول

اإللتزامات وصافي االصول

اإللتزامات المتداولة

3,071,8235,178,873(10)مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

36,719,4845,661,389(11)قصير االجل- التزامات تأجير تمويلي 

20,000,00020,000,000(12)قروض

59,791,30730,840,262إجمالي اإللتزامات المتداولة

اإللتزامات غير المتداولة

214,516,728251,236,212(11)طويل األجل- التزامات تأجير تمويلي 

3,278,7133,483,414(13)مخصص مكافأة نهاية الخدمة

217,795,441254,719,626إجمالي اإللتزامات غير المتداولة

277,586,748285,559,888إجمالي اإللتزامات

صافي االصول

260,946,506266,430,574صافي االصول غير المقيدة

99,653,26288,012,315صافي االصول المقيدة

122,881,715101,663,540صافي اصول االوقاف

483,481,483456,106,429اجمالي صافي االصول

761,068,231741,666,317إجمالي صافي االصول واإللتزامات

. جزء ال يتجزء من القوائم المالية24 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

قائمة األنشطة بغرض خاص

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29أوقافغير مقيدمقيدإيضاح رقم

االيرادات

4,913,76228,611,25119,908,30353,433,31642,465,495(14)التبرعات والهبات

7,009,5237,959,791-7,009,523-األوامر المستديمة

4,185,8363,633,144--4,185,836تبرعات برامج مدعومة

464,8706,279,69920,894,566-5,814,829تبرعات القطاعات

20,412,38832,463,625--20,412,388تبرعات الحلقات والمدارس النسائية

39,185,58739,247,350-4,349,25234,836,335إيرادات العقارات

308,174----الدعم الحكومي

373,552----صندوق الموارد البشرية

6,953,945----(15)التبرعات العينية

39,676,06770,457,10920,373,173130,506,349154,299,642مجمل الربح

المصاريف

(32,277,461)(22,748,253)--(22,748,253)مصروفات الحلقات والمدارس

(13,300,486)(5,286,867)--(5,286,867)مصروفات القطاعات

(6,293,169)(3,952,272)-(3,952,272)-(16)مصروفات جمع تبرعات

(42,739,848)(35,205,086)-(35,205,086)-(17)مصروفات خدمات تشغيلية

(26,719,379)(24,113,839)-(24,113,839)-(18)مصروفات إدارية وعمومية

(5,700,000)----مصروف االنخفاض في العقارات االستثمارية

(11,228,291)(12,669,980)-(12,669,980)-مصاريف تمويلية

(138,258,634)(103,976,297)-(75,941,177)(28,035,120)الدخل من العمليات الرئيسية 

20,373,17326,530,05216,041,008(5,484,068)11,640,947التغير في صافي األصول 

. جزء ال يتجزء من القوائم المالية24 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

قائمة التغيرات في صافي االصول بغرض خاص

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

اإلجماليصافي اصول االوقافصافي االصول غير المقيدةصافي االصول المقيدة

70,611,365293,745,29075,708,767440,065,422

25,954,77316,041,007(27,314,716)17,400,950التغير في صافي االصول

88,012,315266,430,574101,663,540456,106,429

845,002845,002--تسويات سنوات سابقة

20,373,17326,530,052(5,484,068)11,640,947التغير في صافي االصول

99,653,262260,946,506122,881,715483,481,483 هـ1440 ذو الحجة 29الرصيد في 

. جزء ال يتجزء من القوائم المالية24 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 هـ1439 ذو الحجة 30الرصيد في 

 هـ1438 ذو الحجة 30الرصيد في 



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

قائمة التدفقات النقدية بغرض خاص

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

26,530,05216,041,008التغير في صافي االصول

تعديالت لتسوية التغير في صافي األصول

2,665,7622,396,504استهالك العقارات واألالت والمعدات

6,617,5006,617,500استهالك أصول حق إستخدام

8,886,5418,703,368استهالك االستثمارات العقارية

5,700,000-االنخفاض في االستثمارات العقارية

1,994,5361,332,913مخصص نهاية الخدمة المكون

46,694,39140,791,293

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(4,373,627)(15,840,933)في مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى (الزيادة)

1,255,849(2,107,050)الزيادة في مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى / (النقص)

(1,440,828)(2,199,237)مخصص نهاية الخدمة المدفوع

26,547,17136,232,687صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(3,150,500)(7,480)المدفوع لشراء العقارات واالالت والمعدات

(826,966)-خسائر التخلص من العقارات واالالت والمعدات

(10,801,034)-المدفوع لشراء العقارات االستثمارية

4,894,038-المحصل من بيع العقارات االستثمارية

(6,344,571)(2,009,423)المدفوع لشراء مشروعات تحت التنفيذ

(16,229,033)(2,016,903)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(15,896,549)(5,661,389)مسدد عن التزامات تأجير تمويلي 

(15,896,549)(5,661,389)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

18,868,8794,107,105صافي التغير بالزيادة في النقد وما يعادله خالل العام

16,164,30912,057,204النقد وما يعادله أول العام

35,033,18816,164,309النقد وما يعادله أخر العام

المعامالت غير النقدية 

-2,798,699العقارات االستثمارية

-(2,798,699)مشروعات تحت التنفيذ

. جزء ال يتجزء من القوائم المالية24 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

إيضاحات حول القوائم المالية بغرض خاص

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

النشاط(1)

أسس إعداد القوائم المالية(2)

بيان األلتزام(2-1)

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة(2-2)

:-السياسات المحاسبية الهامة (3)

:-األساس المحاسبي

النقد وما يعادله

:-الذمم المدينة 

7

(1)برقمادواإلرشوالدعوةواألوقافاإلسالميةالشئونبوزارةمسجلةالرياضمنطقةفيالكريمالقرانلتحفيظالخيريةالجمعيةتـأسسـت

السنةوتحولتهـ1440/6/15بتاريخ(112649)برقماالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةاليتبعيتهاانتقلتثمهـ1415شعبان14بتاريخ

.م2020ديسمبر31فيينتهيالتاليالماليالعاميكونانعلىالميالديالعامالىالهجريالعاممنلهاالمالية

.الهدفلنفسعىتسالتيالجهاتمنمتعاونةأغراضمنمنهيتفرعاوبذلكيتصلوما(وحفظاتالوة)الكريمالقرانتحفيظالىالجمعيةتهدف

المعاييرتفسيرجنةلعنالصادرةوالتفسيراتالحجمومتوسطةالصغيرةللمنشأتالماليللتقريرالدوليللمعياروفقاالماليةالقوائمهذهأعدت

األخرىداراتواإلصوالمعاييرالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالمعتمدةالدوليةالمحاسبةمعاييرمجلسعنالصادرةالماليللتقريرالدولية

العربيةالمملكةفيتمدةالمعالماليةللتقاريرالدوليةالمعايير"الحقا ًمجتمعينإليهمويشار)القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرة

."(القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةقبلمنالصادرةاألخرىواإلصدارتوالمعاييرالسعودية

عليهاالمتعارفالمحليةالمحاسبةلمعاييروفقا ًهـ1439الحجةذو30فيالمنتهيةالسنةحتىالفتراتلجميعقوائمهابإعدادالشركةقامت

طبقا ًللشركةويةسنماليةقوائمأولهيالماليةالقوائمهذهإن.(السابقةالمحاسبةمعايير)القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرة

السعوديةئةالهيقبلمنالصادرةاألخرىواإلصدارتوالمعاييرالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمعتمدةالماليةللتقاريرالدوليةللمعايير

للمنشآتالماليللتقريرالدوليالمعيارإلىالتحول"35رقمالقسمالماليللتقريرالدوليالمعيارمتطلباتتطبيقتموعليه.القانونيينللمحاسبين

الدوليةالمعاييرإلىللشركة(التحولتاريخ)هـ1439محرم1فيكماللشركةاألفتتاحيةالماليالمركزقائمةتمثل"الحجمومتوسطةصغيرة

األخرىواإلصدارتروالمعاييالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمعتمدةالماليةللتقاريرالدوليةالمعاييرتطبيقعنينتجولم.الماليةللتقارير

الهيئةعنالصادرةعليهاالمتعارفالمحليةالمحاسبةمعاييرمعمقارنةاالختالفاتايالقانونيين،للمحاسبينالسعوديةالهيئةقبلمنالصادرة

.الدوليللمعيارالتحولأثر(21)رقمباإليضاحموضحهوكما,(السابقةالمحاسبةمعايير)القانونيينللمحاسبينالسعودية

منيتطلبسعوديةالالعربيةبالمملكةالمعتمدوالمتوسطةالصغيرةللمنشأتالماليللتقريرالدوليللمعياروفقا ًالماليةالقوائمهذهاعدادإن

.وااللتزاماتوللألصالمبينةالمبالغعلىالمحاسبيةالسياساتتطبيقفيتؤثربدورهاوالتيوافتراضاتوتقديراتاحكامإستخداماإلدارة

االصولأرصدةفيواالفتراضاتالتقديراتتؤثر.الماليالمركزقائمةتاريخفيالمحتملةوااللتزاماتاالصولبعضعناالفصاحاتوكذلك

أفضلاساسعلىالتقديراتتلكاعدادتمانهمنالرغموعلي.والمصاريفلاليراداتعنهاالتقريرتمالتيالمبالغوكذلكوااللتزامات

الهامةاتاالفتراضمراجعةيتم.التقديراتهذهعنالفعليةالنتائجتختلففقدالحاليةالظروفاواالحداثعنلإلدارةالمتاحةالمعلومات

.مستقبليبأثرالتقديراتعلىبالتعديالتاالعترافيتممستمرة،بصورة

قصيرةوالودائعوكالبنلدىالجاريةوالحساباتالصندوقفيالنقدأرصدةمنيعادلهوماالنقدبنديتكونالنقدية،التدفقاتقائمةإعدادألغراض

.االقتناءتاريخمناقلاوأشهرثالثةخاللتستحقوالتيعاليةسيولةذاتاالجل

,اإلدارةبمعرفةهاتقديريتموالتيفيهمشكوكامراتحصيلهايكونالتيللذممالمكوناالنخفاضخصمبعدبالصافيالمدينةالذمماظهاريتم

.االنشطةقائمةضمنتكبدهاعندالمعدومةالديونتشطب

المعدل،ألستحقاقاألساسوطبقا ًالنشاطإستمراريةمبدأأساسوعلىالتاريخيةالتكلفةمبدأبإستخدامخاصبغرضالماليةالقوائمإعداديتم

مناسبوالمكاإليراداتبإستثناءوالخسائروالمصروفاتوالمكاسبلإليراداتاألستحقاقأساسهوالمستخدمالمعدلاألستحقاقوأساس

المملكةفيللربحةهادفالغيرالمنشأتبمعاييرجاءلماوفقا ًللمحاسبةشاملأساسوهوالمحاسبيالنقديلألساسوفقا ًتسجلحيثالتبرعات

.القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالصادرةالسعوديةالعربية



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

:-العقارات واألالت والمعدات 

معدل االستهالكاألصل

%5مباني                 

%10أثاث ومفروشات        

%15اجهزة ومعدات         

%20وسائل نقل وإنتقال

:-اإليرادات

:-المصروفات 

:-مخصص مكافاة نهاية الخدمة 

.تقوم الجمعية باستدراك مخصص لمكافاة نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل السعودي

:-الفترة المالية 

هـ1440/12/29 هـ الى 1440/1/1تم اصدار القوائم المالي وفقا للعام الهجري وتبدا من 

:-االستثمارات العقارية 

معدل االستهالكاالصل

%5مباني

:-عام

.يتم تقريب األرقام الظاهرة في القوائم المالي الى اقرب لاير سعودي صحيح

8

علىوذلكثابتالالقسطبطريقةاستهالكهاويتماالستهالكمجمعمنهامخصوماوتظهرالتاريخيةبتكلفتهاوالمعداتواألالتالعقاراتتثبت

.لهاالمقدراإلنتاجيالعمرمدار

اما,لالصلاشرةالمبالتكاليفرسملةتتمكماالتشغيليالعمراواإلنتاجيةمنتزيدكانتاذاالرئيسيةوالتحسيناتالتجديداترسملةتتم

العقاراتتبعاداسعنالناتجةالخسارةاوالربحاثباتيتمكما.حدوثهاعندكمصاريفتحميلهافيتمالرئيسيةغيروالتحسيناتاإلصالحات

االستهالكعدالتموتتمثل.األنشطةقائمةفيالموجوداتلهذهالدفتريةوالقيمةالبيعمنالمتحصالتبينالفرقتمثلوالتيوالمعداتواألالت

:يليفيما

العمرأساسعلىاالستهالكاتاحتسابويتمالقيمةفيواإلنخفاضالمتراكمةاالستهالكاتمنهامخصومابالتكلفةالعقاريةاالستثماراتتظهر

.الثابتالقسطلطريقةوفقاالعقاريلالستثمارالمقدر

:يليفيمالإلستهالكالمقدرالعمرويتمثل

للمحاسبينةالسعوديالهيئةعنالصادرةللربحالهادفةغيرللمنشاتالمحاسبيةللمعاييروفقاوالتبرعاتاألنشطةوايراداتالوزارةاعانة

.القانونيين

حيثوالخسائرللمصروفاتاألستحقاقأساسهوالمستخدمالمعدلاألستحقاقوأساس,المعدلاألستحقاقألساسطبقا ًالمصروفاتإثباتيتم

السعوديةالعربيةملكةالمفيللربحهادفةالغيرالمنشأتبمعاييرجاءلماوفقا ًللمحاسبةشاملأساسوهوالمحاسبيالنقديلألساسوفقا ًتسجل

.القانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالصادرة



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

(بالصافي)العقارات واألالت والمعدات (4)

هـ1439إجمالي هـ1440إجمالي وسائل نقل وإنتقالاجهزة ومعداتاثاث ومفروشاتمبانياراضي

التكلفة

30,615,97512,014,344746,3661,866,2489,786,82555,029,75851,884,608هـ1439 ذو الحجة 30

7,4803,150,500-5,8001,680--إضافات خالل العام

-950,000---702,000248,000تسويات سنوات سابقة

(5,350)------استبعادات خالل العام

31,317,97512,262,344752,1661,867,9289,786,82555,987,23855,029,758هـ1440 ذو الحجة 29

االستهالك

4,417,282290,6911,034,7574,719,23410,461,9648,897,776-هـ1439 ذو الحجة 30

585,11875,065279,1171,726,4622,665,7622,396,504-إضافات خالل العام

-104,998---104,998-تسويات سنوات سابقة

(832,316)----استبعادات خالل العام

5,107,398365,7561,313,8746,445,69613,232,72410,461,964-هـ1440 ذو الحجة 29

صافي القيمة الدفترية

31,317,9757,154,946386,410554,0543,341,12942,754,514هـ1440 ذو الحجة 29كما في 

30,615,9757,597,062455,675831,4915,067,59144,567,794 هـ1439 ذو الحجة 30كما في 

.هـ على المصاريف اإلدارية والعمومية1440 ذو الحجة 29تم تحميل استهالك العقارات واألالت والمعدات للسنة المالية المنتهية في * 

9



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

(بالصافي)العقارات االستثمارية (5)

هـ1439إجمالي هـ1440إجمالي مباني على اراضي نظارةمبانياراضي

التكلفة

201,472,389169,530,79416,597,561387,600,744381,695,076بداية العام 

2,141,368657,3312,798,69910,801,058-إضافات خالل العام

(4,895,390)----استبعادات خالل العام

(5,700,000)(5,700,000)--(5,700,000)*اإلنخفاض في القيمة  

195,772,389171,672,16217,254,892384,699,443381,900,744الرصيد اخر العام

االستهالك

73,591,4321,954,85975,546,29166,844,275-بداية العام 

8,053,924832,6178,886,5418,703,368-إضافات خالل العام

(1,352)----استبعادات خالل العام

81,645,3562,787,47684,432,83275,546,291-الرصيد اخر العام

صافي القيمة الدفترية

195,772,38990,026,80614,467,416300,266,611 هـ1440 ذو الحجة 29كما في 

195,772,38995,939,36214,642,702306,354,453 هـ1439 ذو الحجة 30كما في 

*

.(17إيضاح رقم )هـ على مصروفات خدمات تشغيلية 1440 ذو الحجة 29تم تحميل استهالك العقارات االستثمارية للسنة المالية المنتهية في **

مملوكة لشركة بون القابضة بإمارة الشارقة بدولة االمارات العربية, وتم اجراء االنخفاض في  (الشارق بارك سنتر) لاير سعودي قيمة مساهمة الجمعية في مشروع برج تجاري 5,700,000تتضمن االراضي مبلغ 

.قيمة ذلك االستثمار نظرا لتوقف المشروع ووجود شك في عدم قدرة الجمعية على استرداد مبلغ المساهمة في ذلك االستثمار

10



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

تأجير تمويلي–  أصول حق إستخدام (6)

اإلجماليمبانيأراضي

التكلفة

244,020,473132,350,000376,370,473الرصيد بداية العام

244,020,473132,350,000376,370,473الرصيد نهاية العام

االستهالك

25,605,06625,605,066-الرصيد بداية العام

6,617,5006,617,500-اإلضافات خالل العام

32,222,56632,222,566-الرصيد نهاية العام

صافي القيمة الدفترية

244,020,473100,127,434344,147,907 هـ1440 ذو الحجة 29كما في 

244,020,473106,744,934350,765,407 هـ1439 ذو الحجة 30كما في 

النقد وما يعادله(7)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

20,652,12310,860,129بنك الراجحي

4,144,1691,910,167بنك البالد

3,293,814524,540البنك االهلي

1,782,411554,395بنك ساب

1,568,822452,914مصرف االنماء

1,564,467731,464بنك سامبا

918,497459,870بنك االستثمار

430,369210,720البنك العربي

391,606109,119بنك الرياض

170,91959,373البنك االول

115,991191,618بنك الجزيرة

100,000-شيكات تحت التحصيل

35,033,18816,164,309

مصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى(8)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

24,120,5208,566,602ايرادات مستحقة

485,207147,105ايجارات مدفوعة مقدما

264,24396,463ذمم موظفين

71,776290,643تأمين طبي مدفوع مقدما

24,941,7469,100,813

11



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

مشروعات تحت التنفيذ(9)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

6,757,8196,757,819مشروع بناء أرض العريجاء

3,970,3723,515,903مشروع أكادمية تاج

-1,249,934مشروع تحسين برج الوردة

1,191,6871,191,687مشروع مدرسة خديجة بنت خويلد

754,453754,453الدوسري- مشروع مدرسة أرض طويق 

1,836,348-مشروع أرض المصيف

657,331-مشروع بناء مدرسة زينب بنت جحش

13,924,26514,713,541

مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى(10)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

914,307768,684أمانات للغير 
657,7743,768,337إيرادات محصلة مقدماً

-480,930مصروفات تسويقية مستحقة

444,695446,396رواتب وحوافز مستحقة

-218,000ايجارات مستحقة

-130,282مصروفات صيانة مستحقة

95,494120,456ذمم دائنة أخرى

78,75075,000اتعاب مهنية مستحقة

-51,591ضريبة القيمة المضافة

3,071,8235,178,873

التزامات تأجير تمويلي(11)

. لاير169,000,000أرض برج العزيزية وبرج صدقي -1

. لاير132,350,000مباني برج العزيزية وبرج صدقي -2

. لاير75,020,473أرض الخرج -3

: لاير سعودي وبياناتها كما يلي251,236,212 هـ بقيمة 1440 ذو الحجة 29وبلغ إجمالي التزامات التمويل بالقيمة العادلة في 

القيمة االيجارية المستحقةالقيمة االيجارية المستحقة

هـ1440 في هـ1439 في 

251,236,212(5,661,389)256,897,601أراضي ومباني

وتم تبويب االلتزامات الناتجة عن عقود التأجير التمويلي

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

36,719,4845,661,389أقساط تأجير تمويلي قصير االجل

214,516,728251,236,212أقساط تأجير تمويلي طويل االجل

251,236,212256,897,601

12

األقساط المسددة 

خالل العام

عقارات بقيمة  (3) هـ بإبرام عقود تأجير تمويلي مع مصرف االنماء إلستجارمع تملك الحق لعدد 1436قامت الجمعية خالل سنة 

:- لاير سعودي وبيانها كما يلي 376,370,473



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

قروض(12)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

10,000,00010,000,000اوقاف الشيخ محمد الراجحي

10,000,00010,000,000السبيعي الخيرية

20,000,00020,000,000

-

-

مخصص نهاية الخدمة(13)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

3,483,4143,591,328رصيد بداية العام

1,994,5361,332,914المكون خالل العام

(1,440,828)(2,199,237)المسدد خالل العام

3,278,7133,483,414رصيد نهاية العام

ايرادات التبرعات والهبات(14)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

27,167,26218,430,885تبرعات عامة

19,908,30318,282,574تبرعات أوقاف

2,934,4522,734,157تبرعات الزكاة

1,171,4581,252,722تبرعات كفالة حلقات

257,958438,685تبرعات مبادرة حملة

815,031438,543إيرادات مباشرة

598,546372,855تبرعات تطهير

379,428214,320تبرعات حمالت

157,991103,793تبرعات تكريم طالب

29,56234,608تبرعات تشغيلية الموارد

13,32581,483تبرعات كفالة معلمين

75,872-تبرعات متنوعة

4,998-تبرعات التواصل

53,433,31642,465,495

التبرعات العينية(15)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

2,987,980-تبرعات عينية مقيدة

3,965,965-تبرعات عينية غير مقيدة

-6,953,945

13

 مليون لاير تسدد خالل سنة ولم تسدد حتى تاريخ اعداد 10 هـ تم الحصول على قرض حسن من جمعية السبيعي الخيرية بمبلغ 1436خالل سنة 

.القوائم المالية

 سنوات ولم يسدد اي قسط 10 مليون لاير تسدد على 10 هـ تم الحصول على قرض حسن من جمعية السبيعي الخيرية بمبلغ 1436خالل سنة 

.حتى تاريخ اعداد القوائم المالي



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

مصروفات جمع تبرعات(16)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

3,053,9214,643,224مصروفات جمع تبرعات وهبات
898,3511,649,945حوافز جمع التبرعات

3,952,2726,293,169

مصروفات خدمات تشغيلية(17)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

16,044,21522,895,055رواتب وأجور وما في حكمها
8,886,5418,703,368(5إيضاح رقم )استهالك العقارات االستثمارية 
6,617,5006,617,500(6إيضاح رقم )استهالك أصول حق إستخدام 

2,217,4712,279,254مصروفات عقارات
951,488632,460مصروفات برامج مدعومة

451,4271,468,872مصروفات البرامج التعليمية
36,444143,339مكافآت الطالب

35,205,08642,739,848

مصروفات إدارية وعمومية(18)

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

16,674,08520,051,546رواتب وأجور وما في حكمها
2,665,7621,564,282(4إيضاح رقم )استهالك العقارات واألالت والمعدات 

1,374,947923,099التأمين الطبي وتأمين المركبات
956,512999,187إقامات ورخص عمل وتأشيرات
938,815629,933المصروفات التقنية واإللكترونية

639,173724,863التأمينات االجتماعية
298,565539,081الصيانة والنظافة والخدمات

291,563403,182فواتير الكهرباء والماء واالتصاالت
144,279330,753الملتقيات والحفالت والضيافة

83,260283,840الدراسات واالستشارات والتدريب واألتعاب القانونية
42,747114,247األدوات والمصروفات النثرية والمطبوعات

4,131155,366الرسوم الحكومية والخدمية والبنكية

24,113,83926,719,379

القيمة العادلة لألدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة به(19)

عوامل المخاطر المالية

إدارة صافي أصول الجمعية

تصنيفات االدوات المالية

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29األصول المالية

24,384,7638,663,065ذمم مدينة أخرى

35,033,18816,164,309النقد وما يعادله

59,417,95124,827,374

14

.تتمثل أهداف الجمعية في إدارة صافي األصول في المحافظة على قدرة الجمعية في االستمرار في النشاط وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها

كمااألخرىدينةالموالذمملبنوكلدىالنقديةأرصدةالماليةاألصولوتتضمنالمالية،واإللتزاماتاألصولفىللجمعيةالماليةاألدواتتتمثل

ممارستهاعنجةالناتالمخاطرمنلعددالجمعيةوتتعرضهذا.المستحقةالتمويليةوالمصروفاتاألخرىالدائنةالذممالماليةاإللتزاماتتتضمن

المخاطرتلكأهميليوفيمابهاالمتعلقةوالمصروفاتاإليراداتعلىوكذلكالماليةواإللتزاماتاألصولتلكقيمعلىتؤثروالتىألنشطتها

:المخاطرهذهإدارةفيالجمعيةتتبعهاالتيوالسياساتواألسس



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

اإللتزامات المالية
2,414,0491,410,536مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

36,719,4845,661,389قصير االجل- التزامات تأجير تمويلي 

39,133,5337,071,925

20,284,41817,755,449

تم احتساب الرافعة المالية في نهاية العام كما يلي
هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

277,586,748285,559,888الدين
35,033,18816,164,309النقد وما يعادله

242,553,560269,395,579صافي الدين
483,481,483456,106,429صافي األصول

%59%50نسبة الدين الى صافي األصول

.تم تعريف الدين علي انه يشمل إجمالي االلتزامات

أهداف ادارة المخاطر المالية 

خطر السيولة

خطر االئتمان

هـ1439 ذو الحجة 30هـ1440 ذو الحجة 29

24,384,7638,663,065ذمم مدينة أخرى

المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات(20)

اإلعمار اإلنتاجية للعقارات واألالت والمعدات

االحداث الالحقة(21)

الموافقة واعتماد القوائم المالية(22)

.هـ1441 جمادى األولى 14المنعقدة يوم  (1441/25)تم اعتماد القوائم المالية للجمعية من قبل مجلس االدارة في جلسته رقم * 

15

مخاطرلماليةاالمخاطروتتضمنمواجهتهاووسائلالمخاطرتلكأثروتحليلبالنشاطالمرتبطةالماليةالمخاطروتقييمبإدارةالجمعيةتقوم

التيماليةالالمخاطرومواجهةبتحليلالمؤسسةوتقومالسيولةومخاطراالئتمانومخاطر(الفائدةسعروخطراالجنبيةالعمالتخطر)السوق

.المخاطرتلكبمراجعةالجمعيةإدارةوتقوم.مناسبةوائتمانيةنقديةسياساتاتباعخاللمنلهاتتعرض

إدارةوتقوم.آخرماليأصلاوالنقديةبتسليمتسددوالتياستحقاقهاعندبالتزاماتهاالوفاءمنالجمعيةتمكنعدمفيالسيولةمخاطرتتمثل

فىاستحقاقهاندعبالتزاماتهاللوفاءالسيولةمنكافيلقدردائمبشكلحيازتهااإلمكان،بقدريضمن،بشكلالماليةالسيولةبإدارةالجمعية

.الجمعيةسمعةعلىتأثيرأومقبولةغيرخسائرتكبدوبدونواالستثنائيةالعاديةالظروف

الخطرلكذبمراجعةالجمعيةوتقومعليهمالمستحقسدادعلياالئتمانلهمالممنوحاألخرىالمدينةالذمممقدرةعدمفياالئتمانخطريتمثل

:يلىفيمااالئتمانخطرويتمثل

بعيناألخذبعدالتقديريحدداالستهالكاحتسابألغراضوالمعداتواالالتللعقاراتالمقدرةاإلنتاجيةاألعماربتحديدالجمعيةإدارةتقوم

االستهالكقسطتعديلوسيتم,سنويا ًاألنتاجيةاألعماربمراجعةاإلدارةتقوم,العادياالستهالكأولألصلالمتوقعاالستخداماالعتبار

.السابقةالتقديراتعنتختلفاإلنتاجيةاألعماربأناإلدارةتعتقدعندماالمستقبلي

عالميا ًوباءً أصبحالفيروسهذاأنالعالميةالصحةمنظمةوتأكيدم2020سنةبدايةفي(19-كوفيد)-المستجدكورونافيروسانتشارحدثإن

مختلففيسلبا ًاديةواالقتصالتجاريةواالنشطةالشركاتمختلفعلىأثرمماالسعودية،العربيةالمملكةذلكفيبماالعالمارجاءفيتفشيهأثر

الشركةإدارةإنفالمجاالت،مختلففيمستقبليةآثارمنعليهايترتبقدومااألزمةهذهالنتهاءالمتوقعالمدىتحديدلتعذرونظراالعالم،دول

التيثاألحدامنالحدثهذاانالشركةإدارةترىولكن.الراهنةالظروفظلفيالماليةقوائمهاعلىالفيروسذلكأثرتحديدمنتتمكنلم

السعوديةالعربيةالمملكةيفالمعتمدةالحجمومتوسطةالصغيرةللمنشآتالماليةللتقاريرالدوليةللمعاييرطبقا ًلذاالتقرير،فترةنهايةبعدوقعت

فترةنهايةبعداألحداث"الخاص(32)بالقسمجاءلماووفقا ًالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةمنالمعتمدةاألخرىواإلصداراتوالمعايير

.الماليةالقوائمعلىتعديالتتتطلبالالتيالتقريرفترةبعداالحداثعناإلفصاحالشركةعلىيجبفإنه"التقرير



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(جميع المبالغ باللاير السعودي)

أرقام المقارنة(23)

.تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة للتماشي مع العرض الحالي للقوائم المالية

الفروقبعد إعادة التبويب قبل إعادة التبويب 

قائمة المركز المالي 

(350,765,407)350,765,407-(بالصافي)أصول حق إستخدام 

657,119,860306,354,453350,765,407(بالصافي)العقارات االستثمارية 

قائمة األنشطة

2,046,323(13,300,486)(11,254,163)مصروفات القطاعات

(847,742)(6,293,169)(7,140,911)مصروفات جمع تبرعات

(2,373,808)(42,739,848)(45,113,656)مصروفات خدمات تشغيلية

1,175,227(26,719,379)(25,544,152)مصروفات إدارية وعمومية

(24-1)

قائمة المركز الماليأثرًالتحولقائمةًالمركزًالمالي

بعد التحولللمعيارًالدوليقبلًالتحولً

إلى المعايير الدولية(التصنيف)/ إعادة القياسإلى المعايير الدولية

األصول 

األصول غير المتداولة

44,567,795-44,567,795(بالصافي)العقارات واألالت والمعدات 

657,119,860-657,119,860(بالصافي)االستثمارات العقارية 

14,713,541-14,713,541مشروعات تحت التنفيذ

716,401,196-716,401,196إجمالي األصول غير المتداولة

األصول المتدولة 

9,100,8139,100,813المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى

16,164,30916,164,309نقدية وما في حكمها

25,265,122-25,265,122إجمالي األصول المتدولة

741,666,318-741,666,318إجمالي األصول

اإللتزامات وصافي االصول

اإللتزامات المتداولة

5,178,872-5,178,872مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى

18,331,369-18,331,369تأجير تمويلي قصير االجل

23,510,241-23,510,241إجمالي اإللتزامات المتداولة

اإللتزامات غير المتداولة

238,566,232-238,566,232طويل األجل- تأجير تمويلي 

20,000,000-20,000,000قروض طويلة االجل

3,483,416-3,483,416مخصص نهاية الخدمة

262,049,648-262,049,648إجمالي اإللتزامات غير المتداولة

285,559,889-285,559,889إجمالي اإللتزامات

صافي االصول

266,430,574-266,430,574صافي االصول غير المقيدة

88,012,315-88,012,315صافي االصول المقيدة

101,663,540-101,663,540صافي اصول االوقاف

456,106,429-456,106,429اجمالي صافي االصول

741,666,318-741,666,318إجمالي صافي االصول واإللتزامات
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هـ1439 ذو الحجة 30أثر التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأت الصغيرة ومتوسطة الحجم على قائمة المركز المالي في 



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بمنطقة الرياض

تتمه- إيضاحات حول القوائم المالية  

هـ1440 ذو الحجة 29عن العام المالي المنتهي في 

(24-2)

قائمة األنشطةقائمةًاألنشطة

بعد التحولأثرًالتحولقبلًالتحولً

إلى المعايير الدوليةللمعيار الدوليإلى المعايير الدولية

االيرادات

42,465,494-42,465,494التبرعات والهبات

7,959,791-7,959,791األوامر المستديمة

3,633,143-3,633,143تبرعات برامج مدعومة

20,894,567-20,894,567تبرعات القطاعات

32,463,625-32,463,625تبرعات الحلقات والمدارس النسائية

39,247,350-39,247,350إيرادات العقارات

308,174-308,174الدعم الحكومي

373,552-373,552صندوق الموارد البشرية

6,953,945-6,953,945التبرعات العينية

154,299,641-154,299,641مجمل الربح

المصاريف

(32,277,461)-(32,277,461)مصروفات الحلقات والمدارس

(11,254,162)-(11,254,162)مصروفات القطاعات

(7,140,911)-(7,140,911)مصروفات جمع تبرعات

(45,113,656)-(45,113,656)مصروفات خدمات تشغيلية

(25,544,152)-(25,544,152)مصروفات إدارية وعمومية

(5,700,000)-(5,700,000)مصروف االنخفاض في العقارات االستثمارية

(11,228,291)-(11,228,291)مصاريف تمويلية

(138,258,634)-(138,258,634)الدخل من العمليات الرئيسية 

16,041,007-16,041,007التغير في صافي األصول 
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