
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام  
  خيريةمؤسسة 

 المملكة العربيـة السعوديــــة - الرياض
 

 المختصرة األولية القوائم الماليـة
 فحص مراجع الحسابات المستقل ريوتقر 

 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام

  )مؤسسة خيرية(
 م2021يونيو  30 كما في ة األوليةالمالي القوائم

 (جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)
 

 

 ـةصفحــ فهرس
  
 

 
   المختصرة مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األوليةتقرير  -
  
 1 م2021 يونيو 30 كمـا فيالمختصرة األولية  قائمة المركـز المالي -
  
 المختصرة األوليةاألنشطة قائمـــة   -

 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    
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 المختصرة األوليةالتدفقات النقدية ـة قائمــ  -

 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    
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 المختصرة األولية إيضاحات حول القوائم الماليـة -

 م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    
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 م المالية األولية مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائ تقرير
 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتامأمناء مجلس السادة / 

 (خيريةمؤسسة )
 

 :مقدمة
والتا  شمام   إخاا  ممؤسساة خيرية(لالمؤسساةل -مؤسسة الخيرية لرعاية األيتاا لل المختصرة لقد قمنا بفحص القوائم المالية األولية

لفتااارة الساااتة   ااا ر  وقائماااة التاااد قاد النقدياااة األولياااة األنمااا ة قائماااة  و 2021نياااو يو  30قائماااة المركااال الماااال  األولياااة كماااا  ااا  
 واإليضاحاد المر قة مع القوائم المالية األولية بما    ذلك ملخص للسياساد المحاسبية الم مة. المنت ية    ذلك التاريخ 

لمعياار المحاسابة الادول   و قاا  وعرضا ا العاادل  مختصارال ه  المسئولة عا  إعاداد هاذل القاوائم المالياة األولياة المؤسسةإن إدارة 
  إباادا  إسااتنتال حااول هااذل القااوائم  اامساائوليتنا شتمثاا  ( ل التقرياار المااالو األولااول المعتمااد  اا  الممل ااة العر.يااة السااعودية. و 34م

 المالية األولية إستنادا  إلو  حصنا.
 
 

 :نطاق الفحص
 المراجاع قبا  ما  الُمنفاذ األولياة المالياة المعلومااد  حاص( ل2410م الفحاصباطااد للمعياار الادولو إلرش و قاا  لقد قمناا باالفحص 

 بماا   ستفسااارادإ شوجياا  ماا  األوليااة الماليااةالقااوائم   حااص ويت ااون . السااعودية العر.يااة الممل ااة  اا  المعتمااد ،"للمنماا ة المسااتق 
 الفحاص عادويُ .  خارى   حاص جارا ادإو  شحليلية إجرا اد وش بيق ، والمحاسبية المالية األمور ع  ولي ئالمس لأل خاصو  ساس
 السعودية العر.ية الممل ة    المعتمدةللمعايير الدولية للمراجعة  طبقا   ب ا القيا  يتم الت  المراجعة م  ن اق  و  كبير  بم   ق 
 خالل علي ا التعرف يم   الت ال امة  األمور بجميع سنصبح علو دراية ب ننا ش كيد علو الحصول م  إن  ال يم ننا  و.التال  ،

  .مراجعة ر ي  ى ُنبدي إننا ال  و.التال . المراجعة ى م  عملياد 
 

 :ستنتاجاإل

مؤسساة لل  2021يونياو  30لام يانم إلاو علمناا  ا   يجعلناا نعتقاد با ن القاوائم المالياة األولياة المر قاة  او   حصانا، إلاو ساتنادا  إ
( 34غياار معاادة ماا  جميااع الجواناا  الجوهريااة و قااا  لمعيااار المحاساابة الاادولو م( إخااا  ممؤسسااة خيريااة -الخيريااة لرعايااة األيتااا 

 لالتقرير المالو األولول المعتمد  و الممل ة العر.ية السعودية.
 

 :لفت إنتباه

 :( م  القوائم المالية األولية المر قة29ما ورد باإليضاح رقم منود لفت اإلنتبال إلو 
  لام ياتم  حصا ا 2020يونياو  30المنت ية  ا   لفترة الستة    ر ة وقائمة التد قاد النقدية لقائمة األنمإن  رقا  المقارنة  -

 ولم يتم شعدي  إستنتاجنا فيما يتعلق ب ذا األمر. م  قب  مراجع حساباد،
قاام  يضااا  التعااديالد المبينااة  ااو اإليضاااح ر   حصاانا، لقااد   2021يونيااو  30األوليااة  اا  للقااوائم الماليااة   حصااناكجال  ماا   -

ولام  . و او ر يناا  ن شلاك التعاديالد مناسابة وقاد طبقات بما   ساليم. 2020( التو طبقت لتعدي  القوائم المالياة لسانة 29م
 .يتم شعدي  إستنتاجنا فيما يتعلق ب ذا األمر

 

 ه1443 الحجة يذ 29 التاريخ :
      م2022 يوليو 28 الموافق:

 وشريكه أسامة عبدهللا الخريجيشركة  عن                                                                                    
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أسامة عبد هللا الخريجى                                   
 (154ترخيص رقم )                                

ه23/04/1405بتاريخ                         
 



 
 إخاء -مالمؤسسة الخيرية لرعاية األيتا

  )مؤسسة خيرية(
 م2021يونيو  30 كما في األولية قائمة المركز المالي

 (جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)
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  إيضاح 
 يونيو 30

 م2021
  )غير مدققة(

 ديسمبر 31
 م2020
 )مدققة(

 (29إيضاح  -)معدلة     األصول 
      األصول المتداولة 
 89,487,858  117,537,312  (5م النقد ومعادالد النقد

 174,347,423  172,362,103  (6م م  خالل الر.ح  و الخسارة استثماراد بالقيمة العادلة
 8,802,607  10,054,756  (7م  رصدة مدينة  خرى و  مد وعاد مقدمة

 -  7,500,000  (11م  صول  خرى 
 272,637,888  307,454,171   مجموع األصول المتداولة
      األصول غير المتداولة 

 3,605,892  3,262,339  (8م ممتل اد ومعداد ، صا  
 3,481,755  3,381,058  (9م ، صا    صول غير ملموسة 

 159,590,310  159,590,310  (10م بالقيمة العادلة عقاراد استثمارية
 7,500,000  -  (11م  صول  خرى 

 174,177,957  166,233,707   مجموع األصول غير المتداولة
 446,815,845  473,687,878   إجمالي األصول

      صولاأللتزامات وصافي اإل 
      اإللتزامات المتداولة

 181,995,387  181,908,324  (12م ماناد للغير 
 39,000,000  39,000,000  (13م غيرلل ماناد  قروض م 

 70,000,000  70,000,000  (14م دائنو مماركة     راض 
 6,131,310  5,806,197  (15م و رصدة دائنة  خرى  مستحقاد

 مجموع األلتزامات المتداولة
 

  296,714,521  297,126,697 
      األلتزامات غير المتداولة
 4,412,870  4,248,378   إلتلاماد منا ع موظفي 

 4,412,870  4,248,378   غير المتداولةلتزامات اإل مجموع 
 301,539,567    300,962,899   إجمالي اإللتزامات
      صافي األصول 

 103,012,414  109,608,298   صول الغير مقيدةصا   األ
 33,391,877  52,627,259   صول المقيدةصا   األ

 8,871,987  10,489,422   وقافصا   اصول األ
 145,276,278  172,724,979   صولاألصافي  إجمالى 

 446,815,845  473,687,878   لتزامات وصافي األصول إجمالى اإل 
 

 * األولية المختصرة ( جل  ال يتجل  م  هذل القوائم المالية30( إلو رقم م1* اإليضاحاد المر قة م  رقم م



 
 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام

  )مؤسسة خيرية(
 م2021 يونيو 30المنتهية في ستة أشهر فترة العن األولية المختصرة  األنشطةقائمة 

 (جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)
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أشهر  الستةلفترة   يونيو 30أشهر المنتهية فى  الستةلفترة  
 يونيو 30المنتهية فى 

 م2020  م2021  اوقاف  مقيدة  غير مقيدة ايضاح 
 (29إيضاح  -عدلة)م          االيرادات والمكاسب

(16م دعم الوزارة  10,000,000  20,519,000  -  30,519,000 
 

33,893,633 
(17م شبرعاد االوقاف  -  2,401,443  1,617,435  4,018,878 

 
1,731,831 

(18م ايراداد ممروعاد بيود اجتماعية  3,468,012  -  -  3,468,012 
 

14,338,926 
 13,996,006  20,982,190  -  3,790,991  17,191,199 م19( ايراداد التبرعاد

 شبرعاد اللكاة
 

-  2,985,574  -  2,985,574 
 

2,275,865 
 إيجاراد العقاراد اإلستثماريةايراداد 

 
1,380,068  -  -  1,380,068 

 
350,200 

(20م ايراداد اخرى   361,017  -  -  361,017 
 

 271 ,632 
(7م الغرض من  مخصص ديون مم وك  و شحصيل ا إنتفو  4,838,530  -  -  4,838,530  - 

 169,129  1,618,079  -  -  1,618,079    روق القيمة العادلة لإلستثماراد ار.اح 
 67,027,222  70,171,348  1,617,435  29,697,008  38,856,905  مجموع اإليرادات والمكاسب



 
 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام

  )مؤسسة خيرية(
 م2021 يونيو 30المنتهية في ستة أشهر فترة العن األولية المختصرة  األنشطةقائمة 

 (جميع المبالغ بالريال السعودى ما لم يذكر غير ذلك)
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أشهر المنتهية  الستةة لفتر   يونيو 30أشهر المنتهية فى  الستةلفترة   
 يونيو 30فى 

 م2020  م2021  اوقاف  مقيدة  غير مقيدة ايضاح 
 (29إيضاح  -)معدلة          المصروفات والخسائر

(21م مساعداد نقدية   (9,197,298)  -  -  (9,197,298)  (12,382,756) 
(22م مصرو اد االنم ة  (10,619,738)  (10,461,626)  -  (21,081,364) 

 
(22,457,586) 

(23م المصرو اد العمومية واإلدارية  (11,633,576)  -  -  (11,633,576)  (13,572,280) 
(7م األرصدة المدينةممخصص ديون مم وك  ي ا(االنخفاض    قيمة  (810,408م    -  -  (810,408)   - 

 (2,547,979)  -  -  -  -  خسائر  روق إعادة شقييم استثماراد
 (50,960,601)  (42,722,646)  -  (10,461,626)  (32,261,020)  لمصروفات والخسائرمجموع ا

 16,066,621  27,448,702  1,617,435  19,235,382  6,595,885  التغير في صافي األصول من األنشطة 
         بنود استثنائية

  
 -  -  -  -  - (16م إكتوارية إللتلاماد المنا ع المحددة / ر.احمخسائر( 

 التغير في صافي األصول  
 

6,595,885  19,235,382  1,617,435  27,448,702 
 

16,066,621 
(29م )معدلة( صافي االصول في بداية السنة  103,012,414  33,391,877  8,871,987  145,276,278   133,630,428 
 149,801,834  172,724,980  10,489,422  52,627,259  109,608,299  صافي االصول في نهاية السنة

 

 * األولية المختصرة ( جل  ال يتجل  م  هذل القوائم المالية30( إلو رقم م1* اإليضاحاد المر قة م  رقم م



 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام
  )مؤسسة خيرية(

 المختصرة األولية النقديةالتدفقات قائمة 
 م2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 يال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(جميع المبالغ بالر )
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 يونيو 30أشهر المنتهية فى  الستةلفترة   
 م2020  م2021 إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 16,066,621  27,448,701   السنة صول خاللالتغير    صا   األ

    تعديالت لتسوية صافي الدخل الى صافي النقدية المتــاحـة من أنشطـة التشغيـل
 404,221  404,221 (8م است الك ممتل اد وآالد ومعداد

 104,785  100,697 (9م است الك اصول غير ملموسة
 2,547,979  (1,618,079م   ثمارادلإلست(/ خسائر  روق القيمة العادلة ار.احم

 -  (4,028,122م (7م مخصص االنخفاض  و قيمة المد وعاد المقدمة إنتف  الغرض من  رد 
 (188,923م  (104,996م (21م ار.اح ر سمالية

  22,202,422  18,934,683 
     التغير في :

 9,026,652  2,776,073  و رصدة مدينة  خرى  مد وعاد مقدمة
 (4,722,703م  (87,063م  اناد للغيرام

 (2,496,718م  (325,113م  و رصدة دائنة  خرى  مستحقاد
 70,000,000  -  دائنو مماركة     راض 

 (466,155م  (164,492م  التلاماد منا ع موظفي  مد وعة
 90,275,760  24,401,827  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطـة التشغيل

     ت النقدية من األنشطـة االستثماريــةالتدفقا
 19,885,879  3,970,642  المحص  م  بيع استثماراد قصيرة األج  

 -  (367,242م  استثماراد قصيرة األج   إلقتنا  المد وع
 (1,012,370م  (60,772م   ممتل اد وآالد ومعداد إلقتنا مد وعاد 
 -  105,000  إستبعاد ممتل اد ومعدادم   مقبوضاد
 (19,519,815م  -  عقاراد استثمارية إلقتنا مد وعاد 

 (646,306)  3,647,628  األنشطة االستثمارية (المستخدمة فيالناتجة من )صافي التدفقات النقدية 
 89,629,454  28,049,455  خالل السنة صـافـي التغيـر فـي النقـديـة

 15,178,659  89,487,858  النقادية    باداياة السنة
 104,808,113  117,537,313  النقـدية في نهـايـة السنة

    
 

 

 * األولية المختصرة ( جل  ال يتجل  م  هذل القوائم المالية30( إلو رقم م1* اإليضاحاد المر قة م  رقم م
 
 
 
 
 
 
 



 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام
  )مؤسسة خيرية(

 المختصرة األولية القوائم المالية حول إيضاحات
 م2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 يال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(جميع المبالغ بالر )
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 عــــام -1

 مؤسسة نبذة عن ال
مسااجلة لاادى وزارة المااوارد البماارية والتنميااة  -يااةخير مؤسسااة  – ل(مؤسسااة لملا إخــاء -المؤسســة الخيريــة لرعايــة األيتــام -

 . ها ومركلها الرئيس  الرياض، الممل ة العر.ية السعودية8/4/1424( بتاريخ 35االجتماعية برقم م
لمؤسسااة إلااو مساااعدة الفئاااد التاا  شرعاهااا الااوزارة  و شماارف علااو شر.يت ااا ورعايت ااا علااو األخااص من ااا  ئااة األيتااا  اش اادف  -

  ذوي الظااروف الخاصاة لتجاااوز الصااعو.اد التا  شااواج  م وذلاك ماا  خااالل شقاديم المساااعداد النقديااة وما   اا  ح م ام ماا
وشقاديم الرعاياة المناسابة للحااالد التا   وشم يان موالعينية للمحتاجي  إلي ا وش هي  ما  لادي م الرةباة واالساتعداد الاالز  لاذلك 

 تتاح الفروع اإليوائية وإدارش ا وشمغيل ا عند الحاجاة إلاو  ي شت ل  حصول ا علو الخدمة الم لو.ة عينا  وذلك م  خالل ا
 االحتياج لها.  ي خدماد  خرى يتمو من ا وشقديم القروض الميسرة لألبنا  لالعتماد علو  نفس م    شرشي   ئون حياش م 

  الممل ة العر.ية السعودية. -11695الرياض  –103414 ص.ب  هو: للمؤسسة المسج العنوان  -
 . ميالدي  ك  عا  يناير و شنت   بن اية   ر ديسمبر مسنة المالية    األول م  شبد  ال -

 

 إعداد القوائم المالية أسس -2
 المطبقة( المحاسبية بيان االلتزام )المعايير 2-1

مالتقرير  34و قا  لمعيار المحاسبة الدولو رقم  للمؤسسةشم إعداد هذل القوائم المالية األولية المختصرة المر قة  -
ل  األول ( المعتمد    الممل ة العر.ية السعودية والمعايير واإلصداراد األخرى المعتمدة م  ال يئة السعودية الما

للمراجعي  و المحاسبي . ويج  قرا ة هذل القوائم المالية األولية المختصرة جنبا  الو جن  مع آخر قوائم مالية 
  .2020ديسمبر  31سنوية كما  و 

م الماليااة جميااع المعلوماااد الم لو.ااة إلعااداد مجموعااة كاملااة ماا  القااوائم الماليااة المعاادل و قااا  ال شتضاام  هااذل القااوائ -
للمعاااايير الدولياااة للتقريااار الماااالو ، ول ااا  شااام إدرال السياسااااد المحاسااابية واإليضااااحاد التفسااايرية المحاااددة لتفساااير 

مالو للمجموعة منذ آخر قوائم مالية سنوية، األحداث والمعامالد ال امة لف م التغيراد  و المركل المالو واألدا  ال
بالضرورة مؤ ارا  للنتاائج التا   ستي  ل2021يونيو 30    ةيباإلضا ة الو ذلك،  إن نتائج  ترة الستة   ھر المنتھ

  .  2021ديسمبر  31    ةيشوقعھا للسنة المنتھ م  ي
 

 :العرف المحاسبى / أساس القياس 2-2
بإسااتخدا  مبااد  اإلسااتحقاق المحاساابو ومف ااو  اإلسااتمرارية وعلااو  سااا  الت لفااة  ألوليااةا القااوائم الماااالية هااذل شاام إعااداد

 :األولية الواردة    قائمة المركل المال  ةيما عدا البنود الھامة التال التاريخية ،
ة اإلئتماان وحادلتلامااد المساتقبلية باساتخدا  طريقاة بالقيماة الحالياة لإل ب ااعتراف لتلاماد المنا ع المحددة يتم اإلإ -

 . المتوقعة
 اإلستثماراد بالقيمة العادلة م  خالل الر.ح  و الخسارة. -

 

 العرض الوظيفية وعملة عملة ال 2-3
 يذكر لم ما ،العرض عملة وكذلك للمؤسسة الوظيفية العملة يمث  الذي السعودي بالريال المالية القوائم هذل عرض شم

 .ذلك خالف
 

  الهامة المطبقة السياسات المحاسبية -3

شتما و مع شلك السياساد المتبعة    إعاداد القاوائم المختصرة إن السياساد المحاسبية المتبعة    إعداد القوائم المالية األولية 
 . 2020ديسمبر  31ع  السنة المالية المنت ية     للمؤسسةالمالية السنوية 
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 األحكام و التقديرات و اإلفتراضات المحاسبية الهامة -4
  إعداد القوائم المالية م  اإلدارة عم   ح ا  وشقديراد وا تراضاد شؤثر علاو مباالغ اإلياراداد والمصارو اد والموجاوداد يت ل

والم لو.اااد المصاارح عن ااا واال صاااح عاا  الم لو.اااد المحتملااة كمااا  اا  شاااريخ التقرياار المااال . إال  ن عااد  الت كااد بماا ن هااذل 
الو نتائج قد شت ل  شعديال  جوهريا  علو القيمة الد ترية للموجوداد  و الم لو.اد التا  اال تراضاد والتقديراد يم    ن يؤدي 

 ستت ثر    الفتراد المستقبلية.
شساتند هااذل التقااديراد واال تراضاااد الااو الخباارة وعواماا   خاارى مختلفااة يعتقااد  ن ااا معقولااة  اا  ظاا  الظااروف الموجااودة وشسااتخد  

د والم لو.اااد التاا  يصااع  الحصااول علي ااا ماا  مصااادر  خاارى. شااتم مراجعااة التقااديراد للح اام علااو القاايم الد تريااة للموجااودا
واال تراضاد األساسية بم   متواص . يتم شسجي  مراجعاة التقاديراد المحاسابية  ا  الفتارة التا  ياتم  ي اا مراجعاة التقاديراد او 

 علو الفتراد الحالية والمستقبلية.     ترة المراجعة والفتراد المستقبلية اذا كانت التقديراد المتغيرة شؤثر
 

 تم بيان األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي: 
  حكاماأل 4-1
 إستيفاء إلتزامات األداء ( أ 

د األدا  علااو ماادى شقياايم كاا  عقااد ماا  عقودهااا مااع العمااال  لتحديااد مااا إذا شاام اسااتيفا  التلامااا مؤسسااةيجاا  علااو ال -
بتقيايم ذلاك بناا  علاو  مؤسساةالوقت او    وقت محدد م   ج  شحديد ال ريقة المالئماة إلدرال اإلياراداد. قامات ال
 اشفاقياد البيع والمرا  الت  ابرمت ا مع العمال  واح ا  األنظمة والقواني  ذاد الصلة.

ملة بالنسبة اللتلا  األدا  حيا  ياتم إدرال اإلياراداد ش بيق طريقة المدخالد    شوزيع سعر المعا مؤسسةاختارد ال -
 الستيفا  التلا  األدا  شو ر   ض  مرجع لإليراداد الم تسبة  عال. مؤسسةإستنادا  الو ج ود ال

 

 تحديد أسعار المعامالت ( ب 
ذا شحديااد  سااعار المعااامالد فيمااا يتعلااق ب اا  عقااد ماا  عقودهااا مااع العمااال . وعنااد عماا  مثاا  هاا مؤسسااةيجاا  علااو ال

بتقيااايم شااا ثير  ي ثماا  متغيااار  ااا  العقااد نتيجاااة للخصاااوماد  و الغراماااد، ووجاااود  ي عنصااار  مؤسسااةالح اام، شقاااو  ال
 شمويل  جوهري    العقد واي ثم  غير نقدي    العقد.

 

 تصنيف العقارات االستثمارية ( ج 
الاادولو للمنماالد الصااغيرة المعيااار بتحديااد إذا مااا كااان العقااار مااؤهال كعقااار اسااتثماري بموجاا  معيااار  مؤسسااةشقااو  ال

باالعتباار ماا إذا  مؤسساة. عناد عما  مثا  هاذا الح ام، ش خاذ اللساتثماريةاإلعقااراد ال ل16قسم رقم  –ومتوس ة الحجم
 .مؤسسةكان العقار يحقق شد قاد نقدية بم   كبير ومستق  ع  الموجوداد األخرى الت  شحتفظ ب ا ال

 

 جركمؤ  مؤسسةال-التزامات عقود إيجار تشغيلي  ( د 
بناا  علاو شقياايم  مؤسساةعقاود إيجاار شجارياة و.التجلئاة علاو محفظت اا للعقااراد االساتثمارية. حاددد ال مؤسساةشبار  ال

 ااروو واح ااا  الترشيباااد ب ن ااا شحااتفظ بجميااع مخاااطر ومنااا ع المل يااة ل ااذل العقاااراد و.التااال  احتساااب ا كعقااود ايجااار 
 شمغيل .

 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد  ( ه 
ة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديراد عد  الت كد التو شام ال ماع عن اا  او القاوائم المالياة علاو خلفياة قامت المؤسس

( . وشعتقااد اإلدارة باا ن جميااع المصااادر لتقااديراد عااد  الت كااد شظاا  مماثلااة لتلااك التااو شاام 19 –و.ااا  كورونااا مكو يااد 
سااتمر اإلدارة  ااو مراقبااة الوضااع وسااتنع    ى  . ست2020ديساامبر 31اإل صاااح عن ااا  ااو القااوائم الماليااة الساانوية 

 .(28إيضاح م –شغييراد م لو.ة  و  ترة إعداد التقارير المستقبلية 
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   التقديرات واالفتراضات 4-2
 والمعدات. االعمار اإلنتاجية والقيمة التخريدية للممتلكات ( أ

ياتم شحدياد هاذل التقاديراد بعاد األخاذ والمعاداد إلحتسااب اإلسات الك.  شحدد اإلدارة العمر اإلنتاج  المقدر للممتل ااد
. شقاو  اإلدارة بمراجعاة القيماة صول و مدة العمر اإل تراض  ل ذل األ صول   اإلعتبار الغرض م  إستخدا  هذل األ

عناااد وجاااود مؤ ااار لحااادوث شغييااار جاااوهري وياااتم شعااادي  اإلسااات الك  ااا   صاااولالمتبقياااة واألعماااار اإلنتاجياااة ل اااذل األ
 يختلع ع  التقديراد السابقة. صولدارة  ن العمر اإلنتاج  ل ذل األالمستقب  عندما شرى اإل

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ( ب
يتم ش وي  مخصص هبوو    القيمة لحساباد الذمم المدينة المم وك    شحصيل ا عند وجود دلي  موضوع  علو 

للاااذمم المديناااة. وشعاااد الصاااعو.اد لااا  شسااات يع شحصاااي  كا اااة المباااالغ المساااتحقة و قاااا  للماااروو األصااالية  المؤسسااة ن 
الماليااة التاا  يتعاارض ل ااا الماادي  وإحتماليااة إ الساا   و إعااادة ال ي لااة الماليااة لدياا   و إخفاقاا   اا   و شاا خرل عاا  سااداد 
الد عاد المستحقة مؤ راد كبيرة وشعتبر  دلة موضاوعية علاو هباوو قيماة الاذمم المديناة التجارياة. وياتم إجارا  شقادير 

ل امة بحد ذاش ا. و.النسبة للمبالغ غير الجوهرية بحد ذاش ا ول ن ا شجاوزد موعد إستحقاق ا،  إنا  ياتم مستق  للمبالغ ا
 شقديرها بم   جماع  ويتم ش وي  مخصص بنا   علو الوقت ومعدالد التحصي  السابقة.

 

 غير المالية صولفي قيمة األ اإلنخفاض ( ت
كان هناك مؤ راد علاو انخفااض قيماة األصاول غيار المالياة  ا   بتاريخ ك  شقرير مال  بتقييم ما اذا المؤسسةشقو  

شاريخ ك  شقرير مال . ياتم اختياار األصاول غيار المالياة لتحدياد انخفااض القيماة  ا  حاال وجاود مؤ اراد علاو عاد  
 إم انية استرداد القيم الد ترية. 

لنقدياااة المساااتقبلية مااا  األصااا  او الوحااادة عنااادما ياااتم احتسااااب القيماااة قياااد االساااتعمال، شقاااو  اإلدارة بتقيااايم التاااد قاد ا
 المحققة للنقد وشختار معدل الخصم المناس  الحتساب القيمة الحالية ل ذل التد قاد النقدية.

 

 مبدأ االستمرارية  ( ث
بعم  شقييم لقدرش ا علو االستمرار علو  سا  مبد  االستمرارية وشوصالت الاو ان لادي ا الماوارد  المؤسسةقامت إدارة 

ر    نماط ا    المستقب  المنظور. إضا ة لذلك، ليست اإلدارة علو دراية ب ي عد  شيق  جاوهري قاد يلقا  لالستمرا
علو االستمرار و ق مبد  االستمرارية. و.التال ، شام االساتمرار  ا  إعاداد القاوائم  المؤسسةالل م  المك حول قدرة ظب

 المالية علو  سا  مبد  االستمرارية.
 

  ةااللتزامات المحتمل ( ج
 يتم شحديد االلتلاماد المحتملة م  خالل احتمالية وقوع  و عد  وقوع حادث مساتقبل  غيار مؤكاد  و  كثار. ياتم شقيايم

شقديراد واألح ا  باستمرار. وه  شستند إلو الخبرة التاريخية وعوام   خرى، بما    ذلك شوقعاد األحداث المستقبلية 
 .لت  يعتقد  ن ا معقولة    ظ  الظروفالت  قد ي ون ل ا ش ثير مال  علو ال يان وا
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 النقد ومعادالت النقد -5
يونيو  30 إيضاح 

  م1202
ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  )غير مدققة(  

5/1 حساباد جارية  لدى البنوك   117,537,312  14,487,858 
5/2 حساب عائد اسالم  ممرابحاد(  -  75,000,000 

  117,537,312  89,487,858 
 
 

 حسابات جارية لدى البنوك 5/1
يونيو  30 إيضاح 

  م1202
ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 7,161,631  100,948,206  حساباد جارية  لدى البنوك غير مقيدة 
 1,395,748  6,584,335  حساباد جارية  لدى البنوك مقيدة* 

 5,930,479  10,004,771  حساباد جارية  لدى البنوك مقيدة* وقفية
  117,537,312  14,487,858 

 

شعد األصول المقيدة جل  م   صول المؤسسة وشخضع لقيود م  جان  المتبرعي ، وشلك القيود قد ش ون مرشب ة *  
ستخدا  األصول ألغراض محددة مقيود اإلستخدا (  و بتوقيت هذا اإلستخدا  مقيود الوقت(  و قيود مرشب ة إب

 . وقت معا  باإلستخدا  وال
 

 حساب عائد اسالمي )مرابحات( 5/2
شبلاغ  يتمث  الرصايد  ا  اشفاقياة حسااب عائاد اساالم  ماع بناك الريااض ذاد عائاد  ا ري ياودع بحسااب المؤسساة  ا ريا  

 31  ال يئ م2021يونيو  30الرصيد     هذا وقد بلغ قابلة للتجديد مرابحة   ر% ويبلغ  ج  ال 0.5قيمت     حدود 
لفتارة الساتة   ا ر المنت ياة العائاد المحما  كاإيراد بقائماة األنما ة  ، كماا بلاغ مليون ريال سعودي( 75 : 2020ديسمبر 

 .(ريال سعودي 97,030  مبلغ 2020م ريال سعودى 78,694  مبلغ 2021 يونيو 30   
 

 :الخسارةأو  الربحبالقيمة العادلة من خالل استثمارات  -6
يونيو  30  

  م1202
ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 153,104,421  150,789,084   صندوق الراجح  المضار.ة بالبضائع
 13,928,520  14,027,867   رام و– ركة الليت العر.ية السعودية 

 7,314,482  7,545,152  أليتا رعاية اصندوق اإلنما  الوقف  ل
  172,362,103  174,347,423 
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 وأرصدة مدينة اخرى  مدفوعات مقدمة -7
 

يونيو  30 إيضاح 
  م1202

ديسمبر  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(    م2020

 2,264,980  2,599,199  ضريبة القيمة المضا ة  - والضريبة والجماركهيئة اللكاة 
 4,423,882  3,666,616  مصرو اد مد وعة مقدما  

 2,906,812  2,789,712  وسلع االبنا  قروض
 753,076  2,138,424  ذمم الموظفي  

 4,539,571  -   إيراداد إيجار مستحقة 
 429,000  420,205  وزارة المؤون االجتماعية -اعاناد مستحقة 

 447,426  103,500  ش مي  خ اباد ضمان  
 1,629,882  2,901,000   خرون مدينون 

  14,618,656  17,394,629 
 (8,592,022)  (4,563,900)  مخصص ديون مم وك  ي ا-االنخفاض    قيمة المديني 

  10,054,756  8,802,607 
 

 

 كالتالي : خرى األمدينة الرصدة األ مقدمة و المدفوعات ال وكانت حركة االنخفاض في قيمة  7/1
 

 الرصيد فى 
 م1/1/2021

 مكون 
 خالل السنة

نتفى الغرض منه إ
 ل السنةخال 

 الرصيد فى
 م03/6/2021

 

(4,563,900) 4,838,530 (810,408) (8,592,022) القيمةاالنخفاض          
 

 

 صافي –ممتلكات ومعدات  -8
 

 االجمالي تحسينات اجهزة وحاسب اجهزة مكتبية اثاث ومفروشات وسائل انتقال  
 7,083,500 510,420 1,089,966 1,216,689 1,645,709 2,620,716  2021يناير  1 و         التكلفة 

 60,772 15,200 16,632 20,300 8,640 -  الفترةاإلضا اد خالل  
 (370,950) - - - - (370,950)  الفترةاالستبعاداد خالل  

م2021يونيو  30فى   2,249,766 1,654,349 1,236,989 1,106,598 525,620 6,773,322 
 3,477,708 362,300  586,185  748,074  677,992  1,103,157  2021يناير  1 و         االهالك 

الفترةإهالك     157,548 78,089 80,746 62,486 25,352 404,221 
 (370,946) - - - - (946 ,370)  اهالك االستبعاداد 

م2021يونيو  30فى   889,759 756,081 828,820 648,671 387,652 3,510,983 
        صافى القيمة الدفترية 

م2021 يونيو 30فى   1,360,007 898,268 408,169 457,927 137,968 3,262,339 
م2020ديسمبر  31فى   1,517,559  967,717  468,615  503,881  148,120 3,605,892 
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 :تم تحميل إستهالك الممتلكات والمعدات على النحو التالى
 م2020  م2021 ايضاح 

 404,219  404,221 (24م دارية مصرو اد عمومية وإ
  404,221  404,219 

 

 ملموسةأصول غير  -9
ديسامبر  31م  2021 يونيو 30ريال سعودى  و  3,381,058 قيمت ا مبلغ صا و شتمث  األصول غير الملموسة والبالغ

 .برامج حاس  آلولفة ا و ش  ريال سعودي( 3,481,755: 2020

 رأسماليةأعمال   برامج وأنظمة 
 اإلجمالي  )*(التنفيذتحت 

      التكلفة :
 4,402,541  3,381,058  1,021,483 يناير  1 و 

 -  -  - الفترةإضا اد خالل 
 -  -  - إستبعاداد

م2021يونيو  30فى   1,028,233  3,381,058  4,402,541 
      مجمع االهالك :

 920,786  -  920,786 يناير  1   
 100,696  -  100,696 صرو اد العمومية ضم  م –إست الك السنة 

م2021يونيو  30فى   1,021,482  -  1,021,482 
 3,381,058  3,381,058  1 م2021يونيو  30صافي القيمة الدفترية في 
 3,481,755  3,381,058  100,697  م2020 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 

وما   للمؤسساة ألنما ة باي  األقساا لمت اما  ش اوير ا  و.ما   رئيسا   ا  برناامج م*( شتمث  األعمال الر سمالية قياد اإلنما
 . 2022المتوقع االنت ا  من ا عا  

 
 

 بالقيمة العادلة إستثمارية عقارات  -10
 ديسااامبر 31م  2021 يونياااو 30 اااو  ساااعودي ياااالر 159,590,310 اقيمت ااا صاااا و والباااالغ العقااااراد اإلساااتثماريةتمثااا  ش

 وه  كما يلو: . راض  ومبانو مؤجرة للغير بعقود ش جير شمغيلو قيمة(  و سعودي ريال 159,590,310:  2020
 

 اإلجمالي  مباني  أراضي   
 159,590,310  47,661,809  111,928,501  م  2021يناير  1الرصيد فى 

 -  -  -  الفترةإضا اد خالل 
 -  -  -  مخسائر( التغير  و القيمة العادلة / م اس 
 159,590,310  47,661,809  111,928,501  م2021 يونيو 30د في  الرصي

 
 

 

          العادلة كما    مةيالق  ال شختلع بم   جوھري ع  2021 يونيو 30العادلة     مةي ن الق المؤسسةإدارة شرى  -
   .2020 سمبريد ۳۱    كما ةيالعادلة للعقاراد االستثمار  مةيللق مييقامت اإلدارة بعم  شق  ، حي  2020 سمبريد ۳۱

حي    2020 سمبريد ۳۱   كما  العادلة مةيالق ديخارج  لتحد ميبواس ة مق ةيستثمار اإلعقاراد للخارج   مييم عم  شقش -
 .(مييمشق يالمعتمد  يميللمق ةيالسعود ئةيخارج  معتمد م  قب  الھ ميالخارج  بواس ة مق مييشم عم  التق
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 خرى أ أصول  -11
 يونيو 30  

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 7,500,000  7,500,000  صندوق كفالة االستثماري مع الصندوق الخيري م*(
  7,500,000  7,500,000 
 

 :ويتم تبويبه كما يلي
 يونيو 30  

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 -  7,500,000  متداول
 7,500,000  -  غير متداول

 

يتمثاا  الرصاايد  اا  المسااتحق لاادى بنااك التنميااة االجتماعيااة والخاااص بإشفاقيااة التموياا  الموقعااة بااي  الصااندوق الخيااري ( *م
سااانواد بغااارض ش ساااي   3  لمااادة 2019ابريااا   10االجتمااااع  والمؤسساااة الخيرياااة لرعاياااة االيتاااا  مإخاااا ( بتااااريخ 

ملياون رياال ساعودي مناصافة  ا  القيماة  15األجمالياة للمحفظاة  محفظة مالية ممتركة لدى البنك والتاو شبلاغ القيماة
بااي  ال اار ي  لتموياا  شعثاار عاادد ماا  األيتااا  المماامولي  بخاادماد المؤسسااة والتااو شتمثاا   ااو شعثااراد سااداد مااديوينياد 

 ة . قساو السياراد الممترال م  قب  البنك مبنك التنمية اإلجتماعية( والتو يتم شغ يت ا م  عوائد شلك المحفظ
 

   أمانات للغير -12

 
 يونيو 30

 م2021
 ديسمبر  31 

 م2020
 )مدققة(  مدققة(غير ) 
 (29إيضاح  -)معدلة   

 174,640,372  174,640,372 اماناد لغرض االستثماراد الوقفية م*(
 6,500,000  6,500,000 ممروع إسناد -الموارد البمرية والتنمية االجتماعيةالمستحق لوزارة 

 855,015  767,952 خرى  ماناد  
 181,908,324  181,995,387 

 

ريااااال  174,640,372:  2020م  2021 يونيااااو 30 ريااااال سااااعودي 174,640,372شتمثاااا   اااا  شخصاااايص مبلااااغ م*( 
سعودي( م  قب  وزارة الموارد البمرية والتنمية االجتماعية لأليتا  المممولي  بخدماد الوزارة والمؤسسة الخيرية لرعاياة 

  لإخاا ل وشام إيداعا   ا  حسااب مؤسساة إخاا  بناا  علاو شوجيا  معاال  وزيار الماوارد البمارية والتنمياة االجتماعياة األيتا
ط، وكانات حركاة شلاك األماناااد ك ماناة لغارض االساتثماراد الوقفياة وال يصارف ما  هاذا الحسااب إال بموا قاة الاوزير  قا

 كما يل :
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 يونيو 30

 م2021 
ديسمبر  31 

 م2020
سمبر دي 31 

 م2019
 )مدققة(  )مدققة(  مدققة(غير ) 

إيضاح  -)معدلة   
29) 

إيضاح  -)معدلة 
29) 

 210,345,444  181,026,567  174,640,372 الرصيد أول السنة
 (29,318,877م  (4,073,000م  - (4المنصرف لممروع م   م

 -  (2,313,195م  - المحول لدعم  نم ة المؤسسة
 181,026,567  174,640,372  174,640,372 بر ديسم 31الرصيد في 

 

 قروض من امانات للغير -13
لغاارض األسااتثماراد الوقفيااة المدرجااة  اا  مإيضاااح رقاام ريااال سااعودي ماا   ماناااد  39,000,000شتمثاا   اا  اقتااراض مبلااغ 

المبلاغ المتبقا  لمارا     وذلاك لتغ ياة2019يولياو  29بتااريخ  بموا قة وزير الموارد البمارية والتنمياة االجتماعياة ( وذلك12
ريااال سااعودي ود ااع قيمااة وحااداد اسااتثمارية  اا  صااندوق اإلنمااا  الااوقف   مليااون  34 ناادق وقااع اليتاايم بم ااة الم رمااة بمبلااغ 

 ريال سعودي( مليون  39 : 2020ريال سعودي.م مليون  5لرعاية األيتا  بمبلغ 
 

 دائنو مشاركة في أراضي -14
بالصااك رقاام  لمماااركة  اا   اارا  ق عااة  راضل بنااك التنميااة اإلجتماعيااة  نصاايريااال سااعودي  مليااون  70شتمثاا   اا  مبلااغ 

ريااال  212,279,344األرض بمبلااغ ق عااة علااو  اارا   بااي  المؤسسااة والبنااكق ااشفااجاارى (  حياا  410115039715م
ريال ونصي  ال رف الثاان  مبناك  142,279,344ة األرض بقيمة ح% م  اجمال  مسا 67,02ويبلغ نصي  المؤسسة 

بالفعا  لحاي   سادد البناك نصايب رياال ساعودي وقاد ملياون  70% م  مساحة األرض بقيماة  32,98ة اإلجتماعية ( التنمي
، هذا ولم يتم اإلنت ا  م  إجرا اد عملية المرا  بعد حي   ن  جاري نظر النلاع ذاد العالقة القائم مع المرا اشما  عملية 

 البائع لدي القضا .
 

 

   ى وأرصدة دائنة أخر  مستحقات -15

 
 يونيو  30

  م2020
 ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  مدققة(غير ) 

 665,699  418,384 المصرو اد المستحقة
 2,604,032  2,503,732 ضماناد قروض األبنا 

 1,162,599  1,034,518 مخصص اإلجازاد المستحقة
 1,072,239  1,072,239 النظا  المصاح  للخدماد والعملياد–دائنوا  را  برامج شحت التج يل 

 626,741  777,324 متنوعون دائنون 
 5,806,197  6,131,310 
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 دعم الوزارةايرادات  -16
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 يونيو  30  

  م2021
 يونيو  30 

  م2020
 مدققة(غير )  مدققة(غير )  
 23,893,633  20,519,000  ة االجتماعيةوزارة الموارد البمرية والتنمينة االحتضان م  إعا

 10,000,000  10,000,000  الدعم اإلضا  
  30,519,000  33,893,633 
 

 تبرعات األوقافايرادات  -17
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 يونيو  30  

  م2021
 يونيو  30 

  م2020
 مدققة(غير )  مدققة(غير )  

 940,021  2,401,443  ةم ة الم رم –شبرعاد وقع اليتيم 
 787,212  -  القصيم –شبرعاد وقع إخا  

 4,599  1,617,435   خرى 
  4,018,878  1,731,831 

 

 

 جتماعيةإمشروعات بيوت إيرادات  -18
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

 م2021
يونيو  30 

 م2020
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 14,338,926  3,468,012  م*( إيراداد ممروع إسناد
  3,468,012  14,338,926 

   

عماال مماروع إساناد لخادماد البياود اإلجتماعياة ما  خاالل ش بياق نماوذج  لعما  البيات   يتمث  الرصيد    قيمة   م*( 
شم ااي   للتوجاا  اإلسااتراشيج  ماا  قباا  وزارة المااوارد البماارية والتنميااة اإلجتماعيااة والااذي ي اادف الااو اإلجتماااع  و قااا  

 .واستقرار حياة األبنا  األيتا  
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 تبرعات ايرادات  -19
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

 م2021
يونيو  30 

 م2020
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 159,583  2,989,254  منصاد
 -  101,443   روع
 10,569,706  10,244,922  اداداد صدقإير 

 827,202  2,301,781  سائ شبرعاد الر 
 417,459  271,582  صدقاد الرياض(  ايراداد شبرعاد م نقاو البيع

 1,707,315  80,850  ايراداد عينية 
 314,741  4,992,358  شبرعاد  خرى 

  20,982,190  13,996,006 
 

 أخرى إيرادات  -20
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

 م2021
يونيو  30 

 م2020
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 99,000  178,925  ايراداد برنامج دعم التوظيف مهدف( 
 89,943  66,429  ايراد الخصم الم تس  م  الب اقاد المرائية 

 61,263  104,996    ر.اح ر سمالية
 21,426  10,667  ايراداد جلا اد موظفي  

  361,017   271 ,632 
 

 نقديةمساعدات  -21
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

 م2021
يونيو  30 

 م2020
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 12,068,600  8,231,314  المساعداد الم رية
 -  575,178  مساعداد كسوة
 126,629  130,513  مساعداد للفروع

 187,527  260,294   خرى 
  9,197,298  12,382,756 
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 ألنشطةمصروفات ا -22
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

 م2021
يونيو  30 

 م2020
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 7,672,799  6,932,523  برنامج االس ان النموذج 
 4,789,898  5,286,891  م ا اد متعاوني 

 3,370,642  4,227,137  رواش  وملايا موظفي 
 5,671,375  3,529,103  برنامج االس ان العادي

 688,302  503,416  البرامج واالنم ة
 264,570  518,958  برنامج التعليم والتدري 

 -  83,336   خرى 
  21,081,364  22,457,586 

 
 

 العمومية واإلدارية المصروفات -23
 لفترة الستة أشهر المنتهية في ايضاح 
يونيو  30  

 م2021
يونيو  30 

 م2020
 )غير مدققة(  ()غير مدققة  

 7,301,366  5,493,205  رواش  وملايا موظفي 
 1,644,260  1,783,307  ايجاراد

 794,326  772,450  ش ميناد اجتماعية
 117,000  586,462  مصاريف اشعاب استمارية

 1,939,336  1,155,832  شامي  طب 
 465,223  570,088  صيانة واصالح وشرميم

 404,221  404,221 (8م معداداست الك ممتل اد و 
 104,785  100,697 (9م إطفا   صول غير ملموسة

 95,560  202,486  هاشع ومياةو ك ر.ا  
 -  106,933  مصاريف حمالد اعالنية

 148,511  146,325  رسو  ا تراكاد
 118,500  92,500  ام  وحراسة

 24,807  54,491  ضيا ة
 230,526  54,600  دعايةمصاريف 

 85,693  75,842  ادواد م تبية
 5,087  29,050  سفر وانتقال
 5,253  -  شامي  اصول

 14,286  -  شدري  ودوراد
 73,540  5,087  اخرى 

  11,633,576  13,572,280 
 



 إخاء -المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام
  )مؤسسة خيرية(

 المختصرة األولية القوائم المالية حول إيضاحات
 م2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 يال السعودى ما لم يذكر غير ذلك(جميع المبالغ بالر )
 

- 16 - 

 

 المالية األدوات مخاطر إدارة -24
 ثام ثام شقييم اا لمخااطرا شحدياد ما  شت اون  متواصالة آلياة خاالل ما  وشادارالمؤسساة   نما ة ما  جال  المخااطر -

 علاوالمؤسساة  لقادرة ضارورية بالنسابة المخااطر إدارة عملياة إن المعتمادة. األخارى  والضاوابط للقياود متابعت ا و قاا
 . هدا  اشحقيق 

 مسئولياش .  و وظيفت  علي  شمل  بما المخاطر المتعلقة إدارة ع  مسئولالمؤسسة     موظع ك  -
 . السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر العمالد ومخاطر العمولة  سعار طرومخا السوق  لمخاطر معرضةالمؤسسة 

 

 االئتمان مخاطر
 بخسائر يتسب  مما مالية ألداة  بإلتلاماش  الو ا  علو ما طرف مقدرة عد     المتمثلة المخاطر ه  االئتمان مخاطر
لتركيلاد مخاطر اإلئتمان بم   سة المؤسالمالية التو م  المحتم   ن شعرض  صولشت لع األ لل رف اآلخر. مالية

 رئيسو م  النقد لدى البنوك والذمم المدينة ، يتم إيداع النقد لدى بنوك مالية موثوقة.
 

 السيولة مخاطر
 للو اا  الاالز  التمويا  علاو الحصاول  ا  لصاعو.ادالمؤسساة  شعارض  ا  المتمثلاة المخااطر ها  السايولة مخااطر

 يقاارب و.مبلاغ بسارعة ماال   صا  بياع علاو القادرة عاد  ما  السايولة مخااطر شناتج قاد مالياة. مرشب اة با دواد بإلتلامااد
الت كد م  السيولة ال افية المتاحة للو ا  ب ية إلتلاماد بوشقو  اإلدارة  ي يتم مراقبة السيولة علو  سا    ر  العادلة. قيمت 

 حال إستحقاق ا.
 

 السوق  مخاطر
 صارف  سعار مث  السوق     السائدة األسعار    التغيراد بسب  ما يةمال  داة     التذبذب مخاطر ه  السوق  مخاطر

وال مالياة.   دواد م  شمتل   ما قيمة  والمؤسسة  دخ  علو يؤثر مما األس م و سعار الفوائد ومعدالد العمالد األجنبية
 مالية جوهرية طويلة األج  خاضعة للفائدة . إلتلامادو   صولالمؤسسة يوجد لدى 

 

 التالعم مخاطر
 األجنبا . الصارف  ساعار  ا  للتغياراد نتيجاة ماا مالياة  داة  قيماة شذباذب عا  الناجماة المخااطر العماالد مخااطر شمثا 
 شختلااع بعمااالد ب مااا المعتاارف وااللتلاماااد واألصااول المسااتقبلية التجاريااة المعااامالد إدرال عنااد مخاااطر العمااالد شنماا 
المؤسسة وال يوجد لدى مراقبة الدورية ألسعار الصرف ذاد الصلة. يتم إدارة المخاطر ع  طريق ال .مؤسسةال عملة ع 

 . بالعملة األجنبيةمالية جوهرية  إلتلامادو   صول
 

 المعامالت مع أطراف ذات العالقة -25
والمنملد التو يمل  ا  و  المؤسسةكبار موظفو اإلدارة  و مجل  األمنا  و   عضا  و شتمث  األطراف ذوي العالقة 

 اد/األ راد وكذلك المنملد التو شمار  علو هذل الج اد/األ راد بم   جماعو  و  ردى سي رة يديرها هذل الج
 ممتركة  و نفوذا  جوهريا .

 

 الرئيسين فيما يلى: كبار موظفي اإلدارةيتقاضاه  ماتمثل ي
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 
يونيو  30 

 م2021
يونيو  30 

 م2020
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 1,636,803  1,751,702 رواش  وم ا لد و.دالد
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 العرضية االلتزامات -26
 يونيااو 30  اا التالياة  العرضااية، شوجااد االلتلامااد القااوائم المالياة باإلضاا ة للمبااالغ التا  شاام  خاذها  اا  االعتباار ضاام  عناصار 

2021 : 
قابلة للتجديد عناد انت اا  مادة عقاد االيجاار.  بعقود المؤسسة و روع اإليجار  ةالمؤسسة  كمست جر عقود ايجار شمغيلى لدى -

 بموج  عقود االيجار التمغيلو: المؤسسةفيما يلو التلا  
يونيو  30 

 م2021
 ديسمبر 31 

 م2020
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 12,451,830  9,746,005 واحدة سنة خالل
 9,746,005  12,451,830 
 

 كمؤجر بموج  شلك العقود: المؤسسةوفيما يلو إرشباطاد  عدد م  عقود اإليجار التمغيلو المؤسسةلدى  -
يونيو  30 

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 1,921,625  1,911,844 خالل سنة واحدة 
 5,584,793  4,397,938 بعد سنة و ق  م  خم  سنواد

 1,148,885  788,315  كثر م  خم  سنواد
 7,098,097  8,655,303 

       ا  كماا ساعودي رياال 103.500 والمغ ااة بال اما  مبلاغ  الضامان خ ابااد بموجا  المحتملاة االلتلامااد بلغات -
 .(7ريال سعودى(. ايضاح رقم م 447.426:  2020م   2021 يونيو 30 

 .  2021 يونيو 30    هامة كما ر سمالية إرشباطاد يوجد ال -
 

 الحقة أحداث -27
الظاهر  ا   للمؤسس والت  قد شؤثر علو المركل المال   الفترةمنذ ن اية  ث الحقة هامةوجود  حدابعد  شعتقد اإلدارة 

 .األولية المختصرة هذل القوائم المالية
 

 هامة أحداث -28
  وال يلال قائم    جمياع  انحاا  العاالم 2020( وانتمر  و عا  -19Covid   يرو  م2019ظ ر    آواخر عا  

 التفما ان هاذا  المؤسساةد    األنم ة التجارياة والنمااو االقتصاادي . شعتبار حتو اآلن ، مما شسب     اض رابا
ال شارى  المؤسساة. نظارا  ألن الوضاع متقلا  وساريع الت اور،  اإن  الماالوحدث غير قابا  للتعادي   ا  قائماة المركال 

األولياااة  مالياااة ااا  هاااذل القاااوائم ال المؤسساااةانااا  مااا  المم ااا  شقاااديم شقااادير كمااا  لألثااار المحتمااا  ل اااذا التفمااا  علاااو 
 .المختصرة

 
 

 رقام المقارنةأ -29
  لم يتم  حص ا 2020يونيو  30إن  رقا  المقارنة لقائمة األنم ة وقائمة التد قاد النقدية لفترة الستة    ر المنت ية     -

 .م  قب  مراجع حساباد
 هااام وفيماااا يلاااو  ثااار  نمااا ةاألبعااار  رقاااا  المقارناااة لااابعر بناااود قائماااة المركااال الماااالو وقائماااة  /إعادة شبويااا شااام شعااادي  -

 للمؤسسة: علو القوائم المالية /إعادة التبوي التعديالد
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 قائمة المركز المالى 29-1
 

 
 ايضاح

 م2020أرصدة 
 التعديل كما سبق عرضها

 م2020أرصدة 
 معدلة

 181,995,387 (29,205,072) 211,200,459 (،بم   ماناد للغير
 145,276,278 29,205,072 116,071,206 مب( صا   األصول

  
 

 

 صافي األصول 29-2

 م2019  م2020 ايضاح 
 104,311,551  116,071,206  ديسمبر  31الرصيد  كما سبق عرضه في 

  2020 ثر شخفير إيراداد ممروع إسناد بعا  
  . 2021وإثباش ا بعا  

 -  (6,500,000) م (

( م  4 ثر شخفير مصرو اد ممروع م   م
  ماناد للغير.

 29,318,877  33,391,877 ب(م 

 ثر إثباد إيراداد مساهمة الوزارة    المصرو اد 
 .شخفيضا  م   ماناد للغير التمغيلية

 -  2,313,195 مل(

 133,630,428  145,276,278  ديسمبر  31الرصيد  المعدل كما في 
 

 

  /إعادة التبويبالتعديالتأهم أسباب توضيح  29-3
 

والاذي يمثا  نسابة    2020باإيراداد المؤسساة لعاا   مليون ريال ساعودي 6،5بلغ م قامت المؤسسة بإثباد ( أ 
ما  المماروع خااالل  ذاد العالقاة األعماال شنفياذما  علا  الاارغم  إياراداد مماروع  تيااد القصايم % ما 50

مماااا اساااتوج  معااا  شخفاااير إياااراداد مماااروعاد بياااود اجتماعياااة وشبويااا  المبلاااغ ك مانااااد  . 2021عااا  
  .2020للغير    عا  

 مانااد للغيار ل  مانااد لغارض اإلساتثماراد  بناد   بتخفاير2020  و2019خاالل عاا  المؤسساة  لم شقم  ( ب 
والااذي شاام ادراجاا  ضاام  مصاارو اد  (4خااص ممااروع م اا  مي ريااال سااعودي مليااون  33،4مبلااغ الوقفيااةل ب
البماارية والتنميااة علاا  الاارغم ماا  عااد  شموياا  الااوزارة لتلااك الممااروع وكااذلك موا قااة وزياار المااوارد المؤسسااة 

، ممااا اسااتوج  معاا  شخفااير شلااك ماا  بنااد االجتماعياة علاا  شموياا  الممااروع ماا  االسااتثماراد ذاد العالقااة
  ماناد للغير بتلك المبلغ وكذلك شخفيض ا م  مصرو اد المساعداد النقدية للسنواد ذاد العالقة. 

 

ناااد لغاارض اإلسااتثماراد الوقفيااةل   بتخفااير بنااد  ماناااد للغياار ل  ما2020لاام شقاام المؤسسااة خااالل عااا   ( ج 
د حيا   ن اا شمثا  مباالغ متبقياة ما  مماروع م ا  شام اكاإير والمساتحق إثباشا  ساعودي  مليون رياال 2,3مبلغ ب

 .إقفال ا بحساباد المؤسسة التمغيل الحصول عل  موا قة م  وزير الموارد البمرية والتنمية االجتماعية ب
 

 

  ختصرةاألولية الم القوائم الماليةعتماد إ -30
يولياو  28 الموا اق ه1443 ذي الحجاة 29بتااريخ  األمناا ما  قبا  مجلا   األولياة المختصارة المالياةالقوائم  هذلعتمدد إ 
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