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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
مؤسسة غير هادفة للربح
قائمة املركز املالي
( املبالغ بالريال السعودي)

إيضاح
األصول
األصول املتداولة
النقد و ما في حسمه
ً
مصروفات مدفوعة مقدما و أر دة مدينة أ ر

5
6

مجموع األصول املتداولة

كما في  31ديسمبر 2020م

296,991,210
109,581
297,100,791

األصول غير املتداولة
أ ول ربح م موسة

7

784,699

ممت ات ومعدات

8

106,670

مشروعات ت ت التنفيذ

47,600

مجموع األصول غير املتداولة

938,969

مجموع األصول

298,039,760

االلتزامات و صافي األصول
االلتزامات
االلتزامات املتداولة
مست قات وأر دة ائنة أ ر
مجموع االلتزامات املتداولة
االلتزامات غير املتداولة
التزام م اف ة نهاية الخدمة ل موافبق
مجموع االلتزامات غير املتداولة
مجموع االلتزامات
صافي األصول
افي األ ول املقيدة
افي األ ول ربح املقيدة
إجمالي صافي ألصول
مجموع االلتزامات وصافي األصول

9

648,611
648,611
10,700
10,700
659,311
290,899,970
6,480,479
297,380,449
298,039,760

ً
إق اإليضاحات املرفقة من رقم ( 1إلى رقم ( 18تش ل جزءا ال يتجزأ من ذه القوائم املالية
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
مؤسسة غير هادفة للربح
قائمة األنشطة
للفترة املمتدة من  8يوليو 2019م و حتى  31ديسمبر 2020م
( املبالغ بالريال السعودي)
غير مقيدة

إيضاح

مقيدة

اإلجمالي

اإليرادات
ت حعات املؤس

10

5,000,000

-

5,000,000

ت حعات عامة

11

3,599,227

-

3,599,227

ت حعات منصة جو

12

-

322,872,878

322,872,878

ت حعات الخدمات و املنافع

13

-

4,472,990

4,472,990

ت حعات مقيدة أ ر

14

-

3,028,250

3,028,250

صافي األصول املحررة من القيود
إعا ة تصييف لت قق قيد االست دام

39,474,148

(39,474,148

مجموع اإليرادات

48,073,375

290,899,970

املصروفات
مصروفات األنشطة األساسية
مصروفات عمومية وإ ارية
مجموع المصروفات

التغير في صافي األصول
صافي األصول في بداية الفترة
صافي األصول في نهاية الفترة

15
16

(35,001,158
()6,591,738
(41,592,896
6,480,479
6,480,479

290,899,970
290,899,970

ً
إق اإليضاحات املرفقة من رقم ( 1إلى رقم ( 18تش ل جزءا ال يتجزأ من ذه القوائم املالية
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338,973,345
()35,001,158
()6,591,738
()41,592,896
297,380,449
297,380,449

مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
مؤسسة غير هادفة للربح
قائمة التدفقات النقدية
(جميع املبالغ بالريال سعودي)
للفترة املمتدة من  8يوليو 2019م و
حتى  31ديسمبر 2020م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغبح في افي األ ول

297,380,449

تعديالت
أ ول ربح م موسة ممنوحة

()1,200,000

استنفاذ

415,301

استهالكات
م صصات يوق مش و في ت صي ها
التغيرات في
ً
مصروفات مدفوعة مقدما و أر دة مدينة أ ر
مست قات وأر دة ائنة أ ر
م صص م اف ة نهاية الخدمة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفوع لشراء ممت ات ومعدات
مدفوع ملشروعات ت ت التنفيذ
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة االستثمار
صافي الزيادة في النقد و ما في حكمه خالل الفترة
النقد وما في حسمه أول الفتحة
النقد و ما في حكمه أخر الفترة

4,937
610,201
()719,782
648,611
10,700
297,150,417
()111,607
()47,600
()159,207
296,991,210
296,991,210

ً
إق اإليضاحات املرفقة من رقم ( 1إلى رقم ( 18تش ل جزءا ال يتجزأ من ذه القوائم املالية
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 1التكوين والنشاط
مؤسسة اإلس اق التنموي األ ية ( املؤسسة هي مؤسسة ربح ا فة ل ر ت سست بموجا قرار وزاري رقم  197007بتاريت
ّ
ّ
ّ
 05ذو القعدة  1440س املوافق  08يوليو 2019م ك ّ
ّ
اعتنارية مستق ة ،تمسن القطاع ربح الر حي
شخصية
مؤسسة أ ّية ذات
ّ
ّ
ّ
اإلس ّ
اني ،إليجا ال ول
مسج ة
التنموية املستدامة ،وتسا م في ت سبق جو ة حياة األسر في املجتمع املستهدف،
السسنية
لد وزارة املوار ال ّ
ّ
االجتماعية بتح يص رقم  ،215ونطاقها املم سة العر ّية السعو ّية ،وتتمثل أ دافها فيما
شرية والتنمية
يلي:
-

راسة االحتياجات التنموية ل مستفيدين وت نيتها.

-

التوعية والتوجيه ل مستفيدين واملجتمع في مجال اإلس اق والتنمية.

-

تعزيز التطوع في مجال اإلس اق التنموي.

-

املسا مة في عم وتمويل وتنفيذ مشار ع اإلس اق التنموي مع الجمعيات واملؤسسات األ ية والجهات ذات العالقة.

-

بناء قدرات املنظمات ربح الر ية.

-

ت قيق االستدامة ل مؤسسة وألررا

اإلس اق التنموي.

يقع املقر الرئ س ي في مدينة الريا  ،حي الياسمبق ،طريق امل ك عندالعزيز.
السنة املالية ل مؤسسة تندأ من  1يناير وتيتهي في  31يسم ح من كل عام ميال ي ،ما عدا السنة األولى فهي فتحة مالية ممتدة
ً
اعتنارا من تاريت الت س و و  08يوليو 2019م و تيتهي في  31يسم ح 2020م.
 - 2أسس املحاسبة
 )1-2أساس اإلعداد
ُ
ً
أعدت القوائم املالية املرفقة وفقا ملعايبح امل اس سسنة ل ميشس س ت ربح الها فة ل ر الص سسا رة عن الهيئة الس سسعو ية ل مراجعبق و
امل اسس س سسنبق ،باإلضس س سسافة إلى املعيار الدولي ل تقرير املالي ل ميش س س س ت الصس س سسغبحة واملتوسس س سسطة املعتمد في املم سة العر ية السس س سسعو ية
واملعايبح واإل س س سسدارات األ ر التي اعتمدتها الهيئة السس س سسعو ية ل مراجعبق و امل اسس س سسنبق -فيما لم تعالجه املعايبح الصس س سسا رة عن
الهيئة ،حيث رأت اإل ارة أق ذا املعيار يعد أكثح مناسنة لطنيعة نشاط املؤسسة.
 )2-2أسس القياس والعرض
تم إعدا ذه القوائم املالية باس س س س سست دام أس س س س س القياس امل د ة من قنل املعيار الدولي ل تقرير املالي ل ميشس س س س س ت الص س س س سسغبحة
واملتوسس س س سسطة واملعتمد من قنل الهيئة السس س س سسعو ية ل مراجعبق و امل اسس س س سسنبق واملعايبح واإل س س س سسدارات األ ر التي اعتمدتها الهيئة
السعو ية ل مراجعبق و امل اسنبق وذلك ل ل من األ ول واإللتزامات واإليرا ات واملصروفات.
ً
تم إعدا ذه القوائم املالية وفقا ملندأ الت فة التاري ية ،باس س س س سست ناء األ س س س سسول املالية التي تقاس بالقيمة العا لة من الل
قائمة األنش س سسطة ،واأل س سسول املالية التي تقاس بالت فة املطف ة ،و العقارات االس س سستثمارية التي تقاس بالقيمة العا لة من الل
قائمة األنشطة ومنافع املوافبق التي تقاس بالقيمة ال الية إللتزام املنافع املتوقعة.
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
ً
يتط ا إعدا القوائم املالية وفقا ل معيار الدولي ل تقرير املالي ل ميش ت الصغبحة و املتوسطة است دام عض السياسات
ً
امل اس ية الهامة ،كما يتط ا من اإل ارة أيضا است دام تقديراتها في تطنيق ت ك السياسات امل اس ية .وقد تم اإلفصا
ً
في اإليضا ( 3عن ت ك املناطق التي تتط ا رجة عالية أو أكثح تعقيدا من التقدير ،أو التي تتط ا افتحاضات وتقديرات
امة.
 )3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تعر القوائم املالية بالريال السعو ي ،وهي العم ة الوايفية وعم ة العر  ،وتدرأ جميع املنالغ في القوائم املالية بالريال
السعو ي مالم يذكر الف ذلك.
 - 3التقديرات و االفتراضات املحاسبية الهامة
إق إعدا القوائم املالية يتط ا من اإل ارة است دام تقديرات و افتحاضات من ش نها أق تؤثر في تطنيق السياسات و القيم
الظا رة لأل ول و االلتزامات و اإليرا ات و املصروفات الوار ة بالقوائم املالية .إق ت ديد التقديرات يتط ا من اإل ارة
إت اذ القرارات التي تعتمد على الخ حات السابقة ،والخ حات ال الية و توقعات األوضاع املستقن ية ،وكل املع ومات األ ر
املتوفرة .إق النتائ الفع ية قد ت وق م ت فة عن ذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتحاضات بصورة مستمرة .التعديالت التي تتحتا عنها مراجعة التقديرات امل اس ية يتم إاهار
أثر ا في فتحة املراجعة والفتحات املستقن ية التي تت ثر اهذه التعديالت.
إق أ م بنو القوائم املالية التي تتط ا إست دام توقعات وفرضيات من قنل اإل ارة تتع ق باألتي:
 1-3مبدأ اإلستمرارية
ل

لد إ ارة املؤسسة شك حول قدرتها على االستمرار ،وع يه فقد تم إعدا القوائم املالية على أساس مندأ االستمرارية.

 2-3األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية للممتلكات واملعدات
ت د اإل ارة العمر اإلنتاجي املقدر ل ممت ات واملعدات والقيمة املتنقية لها إلحتساب اإلستهال  .يتم ت ديد ذه التقديرات
عد األ ذ في اإلعتنار الغر من إست دام ذه األ ول والظروف التى يعمل فيها األ ل .تقوم اإل ارة بمراجعة القيمة
املتنقية واألعمار اإلنتاجية لهذه األ ول وعند وجو مؤشر ل دوث تغيبح يتم تعديل تقديرات العمر االنتاجي أو القيمة
املتنقية أو طريقة االستهال  ،وامل اسنة عن التغبحات الناتجة ب ثر مستقنلي.
 3-3الهبوط في قيمة األصول غير املالية
يتم في تاريت كل قائمة مركز مالي مراجعة القيمة الدفتحية لأل ول ربح املالية ،فقط عند وجو مؤشر على حدوث نوط
سائر الهنوط ،وفي حالة وجو مثل ذا املؤشر ،يتم تقدير القيمة القاب ة لإلستح ا لأل ل لت ديد
في القيمة أو عس
سائر الهنوط في القيمة ،إق وجدت.
مقدار سائر الهنوط في القيمة أو عس
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 4-3األحكام املرتبطة بالتمييز بين معامالت التبرعات و معامالت الوكالة
ً
وفقا ل معايبح امل اس ية ل ميش ت ربح الها فة ل ر عند قيام املت حع بتفويض امليش ة املست مة لأل ل بلنشاء برام لتوز ع

ً
نقدية و تنفيذه ،أو س ع ،أو دمات على املنتفعيبق ،فلق امليش ة املست مة تقوم بمعام ة ت ك األ ول على أنها ت حعات ،نظرا
إلى أق املؤسسة لديها س طة اإل ارة و التصرف في ذا األ ل امل ول من املت حعبق  ،فقد تم اعتنار األ ول امل ولة
ل مؤسسة على أنها ت حعات ول

معامالت بالوكالة ،وع يه إثنات الت حعات مناشرة عن الت ويل أو االست قا في قائمة

األنشطة .
 - 4السياسات املحاسبية
فيما يلي أ م السياسات امل اس ية التي است دمتها املؤسسة في إعدا القوائم املالية.
 1-4تصنيف املتداول مقابل غير املتداول
تقوم املؤسسة عر
متداولة عندما ي وق:





األ ول وااللتزامات في قائمة املركز املالي على أساس تصييف متداولة /ربح متداولة .ت وق األ ول

من املتوقع ت ققها أو يعتزم بيعها أو استهالكها الل ورة التشغيل العا ية.
يتم االحتفاظ به ش ل أساس ي غر املتاجرة.
ً
يتوقع أق تت قق الل االثني عشر شهرا عد فتحة التقرير.
ً
أق ي وق ضمن النقد وما في حسمه ما لم يسن مقيدا نتيجة لت وي ه أو است دامه لتسوية إلتزام على األقل لالثني
ً
عشر شهرا عد فتحة التقرير.

تصنف جميع األ ول األ ر ك ول ربح متداولة.
ت وق االلتزامات متداولة عندما:
ً
 ي وق متوقعا أق يتم تسويتها الل ورة التشغيل العا ية.
 يتم االحتفاظ اها ش ل أساس ي غر املتاجرة.
ً
 مست ق ل تسوية الل أثني عشر شهرا عد فتحة التقرير.
ً
 عند عدم وجو أي حق ربح مشروط لت جيل تسوية املط و ات على األقل لألثني عشر شهرا عد فتحة التقرير.
تصنف املؤسسة جميع االلتزامات األ ر كالتزامات ربح متداولة.
 2-4األدوات املالية
ً
تقوم املؤسسة بامل اسنة عن جميع أ واتها املالية وفقا ل قسمبق  11و  12من املعيار الدولي ل تقرير املالي ل ميش ت
الصغبحة واملتوسطة.
ً
يتم االعتحاف باأل ول واإللتزامات املالية عندما تصن املؤسسة طرفا في االح ام التعاقدية أل اة مالية .وعندما يتم إثنات
أ ل مالي أو التزام مالي ش ل أولي ،يتم قياسه سعر املعام ة بما في ذلك ت اليف املعام ة باست ناء القياس األولي لأل ول
ً
وااللتزامات املالية التي تقاس الحقا بالقيمة العا لة من الل قائمة األنشطة ما لم يش ل التحت ا ،في الواقع ،معام ة تمويل
ل ميش ة (اللتزام مالي أو الطرف املقابل (أل ل مالي إذا كاق التحت ا يش ل معام ة تمويل ،فيتم قياس األ ل أو االلتزام
املالي بالقيمة ال الية ل دفعات املستقن ية م صومة بمعدل الفائدة السوقية أل اة ين مشااهة.
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
في نهاية كل فتحة تقرير ،يجا على امليش ة أق تق

األ وات املالية على الن و التالي ،وق أي طر لت اليف املعام ة التي

يمسن أق تت م ها امليش ة عند النيع أو االستنعا اآل ر:
أ

تقاس أ وات الدين بالت فة املطف ة باست دام طريقة الفائدة الفع ية إذا استوفت الشروط الالزمة لهذا االثنات.
وتقاس أ وات الدين التي تصنف على أنها أ ول متداولة أو التزامات متداولة باملن غ النقدي ربح امل صوم أو
العو

النقدي اآل ر الذي يتوقع أق يتم فعه أو استالمه (أي افي من الهنوط في القيمة ما لم يش ل التحت ا،

في الواقع ،معام ة تمويل.
ً
ً
ب تقاس االرتناطات باستالم قر  ،التي تستوفي الشروط لهذا االثنات ،بالت فة (التي قد ت وق فرا مطروحا
منها نوط القيمة.
أ تقاس االستثمارات في األسهم املمتازة ربح القاب ة ل ت ويل واألسهم العا ية أو املمتازة ربح القاب ة لإلعا ة  -إق
وجدت -على الن و التالي:
إذا كانت األسهم تتم املتاجرة فيها في سو عامة أو يمسن قياس قيمتها العا لة الف ذلك بطريقة يمسن اإلعتما ع يها
بدوق ت فة أو جهد ال م حر لهما ،فلنه يجا أق يقاس االستثمار بالقيمة العا لة مع إثنات التغبحات ضمن الر أو الخسارة.
ً
تقاس جميع االستثمارات األ ر من ذا القنيل بالت فة مطروحا منها نوط القيمة.
يتم إلغاء اإلعتحاف باأل ول املالية عندما تيتهي ال قو التعاقدية في التدفقات النقدية من األ ول أو يتم تسويتها أو
ت ويل
ويتم إلغاء إثنات االلتزام املالي (أو جزء من االلتزام املالي فقط عندما يتم اطفاؤه أي عندما يتم الوفاء بااللتزام امل د في
العقد ،أو إلغائه أو ينقل ي.
يتم إجراء مقا ة ببق األ ول واإللتزامات املالية ويتم إ راأ افي املن غ في قائمة املركز املالي عند وجو حق قانوني إلجراء
مقا ة لت ك املنالغ املعتحف اها وي وق نا نية ل تسوية على أساس الصافي أو اإلعتحاف باأل ول وتسوية اإللتزامات في آق
واحد.
 1-2-4األصول املالية
اإلثبات االولي
ً
ُيث ت األ ل املالى فقط عندما تصن الشركة طرفا في النصوص التعاقدية لأل اه ويتم إثناته سعر املعام ة وتتضمن
األ ول املالية ل مؤسسة النقد وما يعا له والذمم املدينة.
القياس الالحق
باليسنة أل وات الدين طوي ة االجل تقاس بالت فة املستنفده باست دام طريقة الفائدة ال قيقية وتقاس أ وات الدين
قصبحة األجل باملن غ النقدي ربح امل صوم أو العو

النقدي الذي يتوقع اق يتم استالمه.

ويتم إلغاء إثنات األ ل املالي فقط عندما تنقل ي ال قو التعاقدية في التدفقات النقدية من األ ل املالي أو تتم تسويتها أو
ت ول املؤسسة – إلى حد كنبح  -جميع امل اطر وم افات م سية األ ل املالي إلى طرف آ ر أو ت وق املؤسسة قد حولت
السيطرة على األ ل إلى طرف آ ر.
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 2-2-4االلتزامات املالية
اإلثبات االولي
ً
ُيث ت االلتزام املالي فقط عندما تصن املؤسسة طرفا في النصوص التعاقدية لأل اه ويتم إثناته سعر املعام ة.
إلغاء إثبات االلتزام املالي
يتم إلغاء إ ثنات االلتزام املالي فقط عندما يتم اطفاؤه أي عندما يتم الوفاء بااللتزام امل د في العقد أو إلغائه.
 3-4النقد و ما في حكمه
يشتمل النقد و ما في حسمه على النقد لد الننو والو ائع قصبحة األجل ذات فتحات است قا ثالثة أشهر أو أقل من تاريت
اإلقتناء والتي ت وق عرضة مل اطر ضئي ة ل تغبحات في القيمة.
ألررا

قائمة التدفقات النقدية ،فلق النقد و ما في حسمه يشتمل على النقد لد الننو والو ائع قصبحة األجل.

ً
 4-4مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى
ً
يتم اإلثنات أوليا سعر املعام ة ويظهر النند بالصافي عد تنزيل أي ت فيض في قيمتها ،ويتم إثنات الد ل املست ق من مديني
ُ
ً
عقو الت جبح و ل الوا ئع واملراب ات في نهاية التقرير املالي ،وفقا ل عو املست ق عن السنة املالية ذات الص ة و ناءا على
شروط التعاقد.
 5-4املمتلكات واملعدات
اإلثبات والقياس
-

تظهر بنو املمت ات واملعدات بالت فة التاري ية ،عد طر االستهال املتحاكم و سائر الهنوط في القيمة املتحاكمة.

-

تتضمن الت فة املصروفات املرتنطة مناشرة باقتناء املمت ات واملعدات.

-

عندما ي ت ف العمر اإلنتاجي لننو املمت ات واملعدات يتم امل اسنة عنها كننو منفص ة.

-

يتم ت ديد امل اسا أو الخسائر الناتجة عن استنعا بنو من املمت ات واملعدات بمقارنة أية مقنوضات من االستنعا
مع القيمة الدفتحية لت ك الننو وتسجل بالصافي في قائمة األنشطة.

التكاليف الالحقة
 تسجل ت فة الجزء املستندل لنند من بنو املمت ات واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك النند إذا كاق من
امل تمل تدفق منافع اقتصا ية مستقن ية ل مؤسسة تسمن في ذلك الجزء إضافة إلى إم انية قياس ت فة ذلك
الجزء ش ل موثو  ،ويتم شطا القيمة املدرجة للجزء القديم املستندل.
 تسجل الت اليف واملصروفات اليومية التي تت م ها املؤسسة على يانة وتشغيل املمت ات واملعدات في قائمة
األنشطة عند تسند ا.
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االستهالك
يتم إثنات مصروف االستهال في قائمة األنشطة بطريقة القسط الثابت على مد العمر اإلنتاجي املقدر ل ل بند من بنو
ً
املمت ات واملعدات ،باست ناء األراض ي .ويندأ استهال بنو املمت ات واملعدات عندما ي وق األ ل جا زا لالست دام بالطريقة
املقصو ة من قنل اال ارة.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة ل ممت ات واملعدات:
عدد السنوات
5
5
5

أجهزة ال اسا اآللي ومل قاته
أجهزة االتصال واألمن وال ماية
آالت ومعدات مست ية

تقوم املؤسسة بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة املتنقية لجميع بنو املمت ات ومعدات في نهاية كل فتحة مالية ،وتقوم
بالتعديل إذا لزم األمر.
 6-4األصول غير امللموسة
يتم قياس األ ول ربح امل موسة املقتناة ش ل مستقل بالت فة عند اإلثنات األولي .عد اإلثنات األولي ،تقاس األ ول ربح
ً
امل موسة بالت فة ناقصا أي إستنفاذ متحاكم و سائر متحاكمة ل هنوط في قيمة األ ل.
يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لأل ول ربح امل موسة لت وق أما م د ة أو ربح م د ة .ويتم إستنفاذ األ ول ربح امل موسة ذات
األعمار اإلنتاجية امل د ة على مد العمر اإلنتاجي لأل ول:
السنوات
منصة جو

نسنة االستهال
%33,33

3

 7-4مشروعات تحت التنفيذ
تظهر املشروعات ت ت التنفيذ بالت فة .ال يتم استهال املشروعات ت ت التنفيذ والتي سوف يتم استهالكها من قنل املؤسسة
عندما تصن جا زة لالست دام حيث يتم ت وي ها إلى ممت ات ومعدات.
 8-4املوقف الزكوي و الضريبي
ً
ً
مؤس سسسسة اإلس س اق التنموي األ ية ربح ا فة ل ر و هي معفاة من الزكاة وفقا ل فقرة( -1ثانيا من املا ة التاسسسعة من الئ ة
ً
الزكسساة الص س س س سسا رة بسسالقرار الوزاري رقم ( 2082بتسساريت  1جمسسا ي األ ر 1438ه( املوافق  28ف حاير 2017م  ،و وفقسسا ملسسا جسساء في
الفقرة (-5ب من املا ة الثانية من الالئ ة التنفيذية ل زكاة الص س س س سسا رة بالقرار الوزاري رقم ( 2216بتاريت  07رجا  1440س
(املوافق  14مارس 2019م .
إال أق املؤسسة م زمة بالتسجيل في الهيئة العامة ل زكاة و الد ل وتقديم اإلقرارات الزكوية السنوية لغر املع ومات فقط
وق السدا  .مع التقيد باإلبالغ عن العقو امل حمة مع القطاع الخاص و االلتزام بتوريد ضرينة االستقطاع التي تيت نظبح أي
ً
ً
تعامالت مع جهات ربح مقيمة وفقا ل فقرة (-2ثانيا من املا ة التاس سسعة من الئ ة الزكاة الص سسا رة بالقرار الوزاري رقم(2082
بتاريت  01جما ي األ رة 1438ه ( املوافق  28ف حاير 2017م .
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 9-4املعامالت بالعمالت األجنبية
ً
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجن ية بالريال السعو ي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريت ذه املعامالت .ويتم إعا ة
ً
ت ويل األ ول واإللتزامات النقدية بالعمالت األجن ية بتاريت نهاية السنة املالية إلى الريال السعو ي وفقا ألسعار الصرف
السائدة بذلك التاريت .أما الننو ربح النقدية بالعمالت األجن ية واملدرجة بالقيمة العا لة فيتم إعا ة ت وي ها وفقا ألسعار
الصرف السائدة في تاريت ت ديد قيمتها العا لة .إق الننو ربح النقدية بالعمالت املدرجة على أساس الت فة التاري ية ال يعا
ت وي ها.
تدرأ فرو الت ويل الناتجة من تسويات الننو النقدية ومن إعا ة ت ويل الننو النقدية في قائمة األنشطة ل فتحة.
يصنف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كاق ي ول ما يقارب جميع امل اطر وامل اف ت املتع قة بامل سية ،ويصنف
عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كاق ال ي ول ما يقارب جميع امل اطر وامل اف ت املتع قة بامل سية ،و عتمد ت ديد
ما إذا كاق عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على مضموق املعام ة ول على ش ل العقد ،ويتم إجراء
تصييف لعقد اإليجار عند نش ة عقد اإليجار ،وال يتم تغيبحه أثناء فتحة عقد اإليجار ،إال إذا وافق املؤجر واملست جر على تغيبح
أح ام عقد اإليجار
 10-4عقود اإليجار
املؤسسة كمؤجر
عقود اإليجار التشغيلية
اإلثبات والقياس
يتم عر األ ول الخاضعة لعقو إيجار تشغيلي في قائمة املركز املالي الخا ة به حسا طنيعة األ ل .يتم إثنات ل
اإليجار من عقو اإليجار التشغيلي (باست ناء منالغ الخدمات مثل الت مبق والصيانة ضمن قائمة األنشطة على أساس القسط
الثابت على مد فتحة اإليجار ،إال إذا:
كاق نا أساس منتظم آ ر يمثل النمط الزمني ملنفعة املست جر من األ ل املؤجر ،حتى ولو كاق استالم الدفعات
أ
ل على ذلك األساس ،أو
ب كانت الدفعات ل مؤجر مهي ة لتزيد بالتوافق مع التضخم العام املتوقع ً
(بناء على مؤشرات أو احصائيات ميشورة
ل تعويض عن الزيا ات التضخمية في الت فة املتوقعة على املؤجر ،وإذا كانت الدفعات ل مؤجر تتغبح س ا عوامل
باست ناء التضخم ،فلق الشرط (ب لم يتم استيفاؤه.
 ل لد املؤسسة عقو إيجار تموي ية ،كما أق املؤسسة ل ست طرف في عقو إيجار كمست جر. 11-4التبرعات
يتم االعتحاف بالت حعات التي ت تي في ورة أ ول م ولة ،أو تعهدات ربح مشروطة بتقديم أ ول ،أو ت فيض اللتزامات على
املؤسس س سس س سسة على أنها إيرا ات أو م اس س سسا في قائمة األنش س سسطة ،عندما يتحتا على عم ية الت حع زيا ة في أ س سسول املؤسس س سس س سسة (ربح
الها فة ل ر  .ويت قق ذلك عند توافر الشروط التالية:
 أق تتمتع املؤسسسسسة سس طة إ ارة الت حع أو التصسسرف في املور ب ي شس ل من أشس ال التصسسرف ،بما يسسسم لها ت ديد
كيفية است دامه في املستقنل.
 أق تتوقع املؤسسة ال صول على الت حع بدرجة معقولة من الثقة.
ً
 أق ي وق الت حع قابال ل قياس بدرجة معقولة من املوضوعية.
ُ
يتم إثنات ما ُيت قى من ت حعات على أنها إيرا ات أو م اس س س سسا في الفتحة التي تت قى اللها ت ك الت حعات ،و على أنها أ س س سسول ،أو
ً
ت فيض لاللتزامات أو ك يهما ،وذلك وفقا لطنيعة ما ُيت قى من ت حعات .ويتم قياس ما ُيت قى من ت حعات بقيمتها العا لة.
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التبرعات املقيدة
تث ت املؤسسة الت حعات املقيدة واملشروطة في قائمة األنشطة عندما ي وق نا قيو مفروضة على مور معبق الست دامه
في أررا م د ة على سس س يل املثال ( عم اإليجارات – مس سسا مات عامة  -عم توفبح املسس سسسن حيث أق ل مؤسس سسس سسة سس س طة
اإل ارة أو التصرف في ذا املور  ،كما أق القيد يغطي الوقت ف سا أو االست دامات املتع قة بالت حع.
تث ت املؤس سسسسة الت حعات املسسست مة في سسورة نقدية ،أو أ سسول أ ر مقيدة لش سراء أ سسول ربح متداولة مقيدة من قنل املت حع
على أنها إيرا ات ت حعات مقيدة في قائمة األنشس س سسطة .وتتوقف معالجة األ س س سسول املقتناه على الغر من اقتناأها.حيث أق عند
ش سراء األ سسل الثابت ،يجا زيا ة األ سسول الثابتة ربح املقيدة إذا كاق األ سسل ربح مقيد باس سست دامات معينة ،أو زيا ة األ سسول
الثابتة املقيدة إذا كاق األ ل مقيد باست دامات معينة.
قد ت ضس سسع الت حعات لقيو مفروضس سسة من قنل املت حع ،ت د الفتحة التي يمسن اللها إنفا الت حع .وي د ذا القيد من قدرة
املؤسسة في استنفاذ الت حع حتى يتم استيفاء القيد الزمني املستقنلي و بتحتا على ذلك مايلي:
 .1يتم إثنات الت حعات على أنها إيرا ات مقيدة في قائمة األنشطة ل بق استيفاء القيد الزمني.
 .2قد يتي ل مت حع حق اس س س س سستعا ة الت حع في حال عدم اس س س س سستيفاء الش س س س سسرط و بالتالي يؤجل االعتحاف بالت حعات على أنها
إيرا ات ربح مقيدة و تث ت كالتزام ( إيرا مؤجل حتى استيفاء الشرط الزمني.
الخدمات و املنافع
تث ت املؤسسة الت حعات في ورة مرافق و تجهبزات ،أو دمات أو منافع في قائمة األنشطة على أنها إيرا ات بالقيمة العا لة
للخدمة أو املنفعة أو التجهبزات في ال التبق التاليتبق:
 .1إذا ترتا على ت ك الخدمات املست مة زيا ة أو ت سبق في األ ول ربح النقدية.
ُ
 .2إذا تط نت ت ك الخدمات مهارات ا ة ،أو تقدم من قنل أفرا يتمتعوق بت ك املهارات.
كما تث ت املؤسسة ت ك املنالغ كمصروفات في قائمة األنشطة بطريقة تعس الغر من است دامها.
تتألف موارد املؤسسة من:
-

ماي صصه لها املؤس أو املؤسسوق من أموال.
الهنات ،واألوقاف ،والو ايا ،والزكوات ،واملن .
الت حعات عد موافقة الوزارة.
إيرا ات األنشطة ذات العائد املالي.
عائدات استثمار ممت ات املؤسسة الثابتة واملنقولة.
اإلعانات التي تقدمها الدولة.

 12-4املصروفات
تتمثل مص سسروفات األنش سسطة األس سساس سسية في مص سسروف عم برنام اإليجار ،مص سسروف تش سسغيل و تطوير منص سسة جو  ،مص سساريف
املش س س سسار ع اإلسس س س س انية و مص س س سساريف ترميم و إعا ة ت يل الوحدات الس س س سسسنية .ب نما تتمثل املص س س سسروفات العمومية واإل ارية في
ً
مصس س سسروفات القو العام ة واإلسس س سستهالكات ل ممت ات و املعدات وربح ا من املصس س سسروفات املتع قة بيشس س سساط املؤس س س سسس س سسة ،ونظرا
ً
لطنيعة نشس س س سساط املؤس س س س سسس س س سسة فلنه يوجد مصس س س سسروفات عاية و إعالق .ويتم إثنات املصس س س سسروفات في قائمة األنشس س س سسطة وفقا ملندأ
اإلست قا .
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 13-4املخصصات
يتم إثنات امل صص ضمن قائمة املركز املالي عندما ي وق على املؤسسة إلتزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداث سابقة
والذي يمسن تقديره بصورة موثوقة ،ومن امل تمل أق يتط ا ذلك تدفق ارجي ل منافع اإلقتصا ية لتسوية االلتزام ،ويتم
قياس امل صص بلست دام أفضل تقدير ل من غ املط وب لتسوية اإللتزام في تاريت التقرير ،وإذا كاق أثر القيمة الزمنية ل نقو
ذا أ مية نس ية فيجا أق ي وق من غ امل صص و القيمة ال الية ل من غ املتوقع أق ي وق مط و ا لتسوية االلتزام بمعدل
صم يعس تقييمات السو ال الية ل قيمة الزمنية ل نقو وامل اطر امل د ة لذلك االلتزام .وعندما يتم قياس امل صص
بالقيمة ال الية ل من غ املتوقع أق ي وق مط و ا لتسوية االلتزام ،فلنه يجا إثنات الت فيض في الخصم على أنه ت فة تمويل
في السنة التي تيش فيها.
14-4إيرادات مستحقة
يتم تسجيل اإليرا ات التي است قت وت ص الفتحات ال الية ضمن قائمة األنشطة ،وفي حال لم يتم استالم من غها تسجل
ك ل (ايرا ات مست قة حتى يتم استالم من غها.
كما في  31ديسمبر 2020م
260,346,103
35,186,906
1,458,201
296,991,210

 - 5النقد وما في حكمه
مصرف الراجحي
مصرف اإلنماء
الننك الفرنس ي

ً
 - 6مصروفات مدفوعة مقدما و أرصدة مدينة أخرى
املست ق على شركة بيا
ضرينة القيمة املضافة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما
إيرا ات ت حعات مست قة

كما في  31ديسمبر 2020م
436,563
173,638
89,616
19,965
719,782

يخصم:
م صص يوق مش و في ت صي ها

()610,201
109,581

 - 7أصول غير ملموسة
تتمثل األ ول ربح امل موسة في منصة جو و بيانها كما يلي:
التكلفة
اإلضافات الل الفتحة
الرصيد
االستنفاذ املتراكم
االستنفاذ الل الفتحة

كما في  31ديسمبر 2020م
1,200,000
1,200,000
415,301
()415,301
784,699

الرصيد
15

مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 8ممتلكات و معدات
أجهزة الحاسب األلى
وملحقاته

أجهزة االتصال واألمن والحماية

املجموع

آالت ومعدات مكتبية

التكلفة
اإلضافات الل الفتحة

107,358

3.398

851

111,607

كما في 31ديسمبر 2020م

107,358

3.398

851

111,607

االستهالك املتراكم
امل مل ل فتحة
كما في 31ديسمبر 2020م
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020م

4,754
4,754

169
169

14
14

4.937
4,937

102,604

3,229

837

106,670
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 9مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر
2020م
336,064
212,734
59,563
40,250
648,611

رواتا مست قة
مصروفات مست قة
ت مينات اجتماعية
أتعاب مهنية

 - 10تبرعات املؤسس
يتمثل من غ  5م يوق ريال في ما تم ال صول ع يه من الشركة الوطنية لإلس اق كدعم و مساندة ل مؤسسة في مراح ها
األولى من مرح ة الت س  .و قامت املؤسسة بلثناته كت حعات ربح مقيدة.
 - 11تبرعات عامة -غير مقيدة
للفترة من  8يوليو 2019م
وحتى  31ديسمبر 2020م
3,025,552
516,750
36,960
19,965
3,599,227

اليسنة التشغي ية من ت حعات منصة جو
اليسنة التشغي ية من مسا مات كنار املان بق
ت حعات نقاط جنى ع ح الننك الفرنس ي
ت حعات اتفاقية عندال طيف جميل االجتماعية

 - 12تبرعات منصة جود  -مقيدة
للفترة من  8يوليو 2019م
وحتى  31ديسمبر 2020م
179,010,638
68,702,908
31,970,986
29,362,705
13,041,041
784,600
322,872,878

عم توفبح املسسن
مسا مات عامة
عم توفبح املسسن  -زكاة
عم اإليجارات
عم اإليجارات  -زكاة
مسا مات عامة  -زكاة
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 - 13تبرعات الخدمات و املنافع  -مقيدة
للفترة من  8يوليو 2019م
وحتى  31ديسمبر 2020م
1,487,237
1,200,000
995,400
431,567
240,000
118,786
4,472,990

رواتا املوافبق املعارين من الوزارة
منصة جو
دمات قانونية
مشروع النناء املؤسس ي ل مؤسسة
م اف ت املستشارين
إيجار مقر املؤسسة

 - 14تبرعات مقيدة أخرى

إيرا ات املن والشراكات مع املان بق  -الوليد اإلنسانية
إيرا ات املن والشراكات مع املان بق  -أوقاف م مد الراجحي
إيرا ات املن والشراكات مع املان بق  -مؤسسة عندالعزيز وم مد العجيمي الخبحية

للفترة من  8يوليو 2019م
وحتى  31ديسمبر 2020م
2,125,000
803,250
100,000
3,028,250

 - 15مصروفات األنشطة األساسية
للفترة من  8يوليو 2019م
وحتى  31ديسمبر 2020م
30,400,024
2,000,000
1,770,459
811,434
19,241
35,001,158

مصروفات برام عم االيجار ( منصة جو
مصروفات برام عم التم ك ( منصة جو
مصروفات تشغيل وتطوير منصة جو
مصروفات ترميم وإعا ة ت يل الوحدات السسنية
مصروفات بنسية وعموالت

الل الفتحة تم ت ويل مصروفات األنشطة األساسية إلى ربح مقيدة وعرضها في قائمة األنشطة على ذا األساس باإلضافة إلى
ت حعات الخدمات واملنافع والنالغة كما في  31يسم ح 2020م  4.47م يوق ريال سعو ي.
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مؤسسة اإلسكان التنموي األهلية
إيضاحات حول القوائم املالية للفترة املمتدة املنتهية في  31ديسمبر 2020م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
للفترة من  8يوليو 2019م
وحتى  31ديسمبر 2020م
3,099,742
1,870,800
610,201
309,154
415,301
77,907
69,269
48,224
48,174
24,286
13,743
4,937
6,591,738

 - 16مصروفات عمومية وإدارية
رواتا و أجور و ما في حسمها
أتعاب مهنية و إستشارية
م صص يوق مش و في ت صي ها
إيجارات
استنفاذ أ ول ربح م موسة
الت مبق الطبي
مصروفات تسويقية
مصروفات أ ر
م اف ة نهاية الخدمة
مصروفات التدريا والتا يل
حصة الشركة الوطنية لإلس اق – ت اليف موار شرية
استهال ممت ات و معدات

 - 17إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
ال تعد م اطر أسعار الفائدة السوقية ذات أ مية باليسنة ل مؤسسة حيث ل

لديها قرو

ت مل فوائد.

مخاطر السيولة
تتمثل م اطر الس سسيولة في عدم قدرة املؤسس سس سسة على مقاب ة التزاماتها املتع قة بااللتزامات املالية حال إس سست قاقها .تتم مراقنة
ً
إحتياجات الس س س سسيولة وريا وتعمل اإل ارة على الت كد من توفر س س س سسيولة كافية ملقاب ة أي التزامات عند اس س س سست قاقها .وال تعتقد
اإل ارة أق املؤسسة معرضة مل اطر مؤثرة تتع ق بالسيولة لطنيعة نشاط املؤسسة وم دو ية االلتزامات مقارنة باأل ول.
مخاطر االئتمان
تتمثل م اطر اإلئتماق في ا فا العميل أو الطرف املقابل في أ اة مالية في الوفاء بالتزامه قنل املؤسس س سس س سسة والتسس س س ا في تسند
س سسارة مالية  .إق األ وات املالية الخا سسة باملؤس سس سسة التى يمسن أق تتعر مل اطر اإلئتماق تتض سسمن ش س ل أس سساس س ي أر سسدة
الننك والذمم املدينة األ ر  .تقوم املؤسس س س سس س س سسة بليداع أموالها فى مص س س سسارف مالية ذات موثوقية وذات قدرة إئتمانية عالية وال
تتوقع اإل ارة وجو م ساطر إئتمساق سامسة تيت من ذلسك ،وتقوم اإل ارة بمراقنسة السذمم املسدينسة األ ر وال تتوقع وجو م ساطر
إئتماق امة تتع ق بالذمم املدينة.
مخاطر أسعار العمالت

ً
تتمثل م اطر أس س س سسعار العمالت في التغبحات و التذبذبات امل تم ة في معدالت العمالت التي قد تؤثر سس س س س نا على قيم األ س س سسول و
االلتزامات أو على التدفقات النقدية.وتراقا اإل ارة تق نات أسس سسعار العموالت وتعتقد أق ت ثبح م اطر أسس سسعار العمالت ربح مؤثر
ألق معظم تعامالتها على املستو امل لي.
 - 18اعتماد القوائم املالية
اعتمدت ذه القوائم املالية من قنل مج

أمناء املؤسسة بتاريت  16رمضاق 1442ه املوافق  28إبريل 2021م.
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