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 تقرير املراجع املستقل  

 

 املوقرين                                              مجلس األمناءأعضاء  /ةإلى الساد

 مؤسسة محمد إبراهيم السبيعى وأوالده )غروس( 

 ( 1017)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 اململكة العربية السعودية  –الرياض 
 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية 
 

 الرأي  

املرفقة   املالية  القوائم  راجعنا  السبيعى ملؤسسة  لقد  إبراهيم  البشرية    ( غروس)   هوأوالد  محمد  املوارد  بوزارة  واملسجلة 

( برقم  االجتماعية  في  1017والتنمية  كما  املالي  املركز  قائمة  على  تشتمل  والتي  األنشطة  2021ديسمبر    31(،  وقائمة  م، 

ات املرفقة  وقائمة التدفقات النقدية املنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات املحاسبية الهامة بما في ذلك اإليضاح

 مع القوائم املالية. 
  

للمؤســسة املالي  املركز  الجـــــوهـــــــرية،  الجــــــوانب  من جميع  بعـــــــــدل  تعرض  املرفقة  املالية  القوائم  فإن  رأينا،  في    وفي   31كما 

  2021ديسمبر  
ً
وفقا التاريخ،  ذلك  في  املنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  املالي  وأداءها  للربح م  الهادفة  غير  املنشآت  ملعايير 

الحجم   الصغيرة واملتوسطة  للمنشآت  املالي  للتقرير  الدولي  للمراجعين واملحاسبين واملعيار  الهيئة السعودية  الصادرة من 

 . املعتمد في اململكة العربية السعودية واملعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 

 أساس الرأي  

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك املعايير  
ً
تمت مراجعتنا وفقا

 لقواعد سلوك  
ً
املؤسسة وفقا إننا مستقلون عن   " املالية  القوائم  املراجع عن مراجعة  في قسم "مسؤوليات  تم توضيحها 

ال اململكة  في  املعتمدة  املهنة  بمسؤوليتنا  وآداب  التزمنا  أننا  كما  املالية،  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة  ذات  السعودية  عربية 

 لتلك القواعد. بإعتقادنا أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء 
ً
 رأينا. األخالقية األخرى وفقا

 

 أمر آخر  

م من قبل مراجع آخر والذي  2020ديسمبر    31املالية السابقة واملنتهية في  تمت مراجعة القوائم املالية للمؤسسة للسنة  

 غير معدل )نظيف( بموجب تقريره  أقام بإبداء ر 
ً
 . م2020/ 4 /  5ه املوافق 1442 /  8/   23في  خؤر امليا

 

 مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية 

 ملعايير التقرير املالي املعتمدة في اململكة للمنشآت  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بشكل  
ً
عادل وفقا

 لنظام املؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية له املعتمدة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية  
ً
غير الهادفة للربح، ووفقا

األ  النظام  ومع  للمؤسسة.  االجتماعية  املسؤولة عنساس  التي    وهي  الداخلية  قوائم  الرقابة  إلعداد  اإلدارة ضرورية  تراها 

 مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. 
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 تقرير مراجع الحسابات املستقل  

 مؤسسة محمد إبراهيم السبيعى وأوالده )غروس( 

 (1017)مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية

 

االفصاح   وعن  مستمرة  كمنشأة  البقاء  على  املؤسسة  قدرة  تقييم  عن  مسؤولة  اإلدارة  فإن  املالية،  القوائم  إعداد  وعند 

ستمرارية في املحاسبة ما لم تكن هناك نية  ستمرارية وتطبيق مبدأ اال بحسب مقتض ى الحال، عن األمور ذات العالقة باال 

 يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.  أو ما لم  ، لتصفية املؤسسة أو إيقاف عملياتها

 مناء املؤسسة، هم املسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير املالي في املؤسسة. أواملكلفون بالحوكمة، أي مجلس  

 

 مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية 

بسبب    القوائم املالية ككل خالية من أي أخطاء جوهرية، سواءً تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت  

عاٍل من التأكيد، ولكنه    ى غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو مستو 

 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة ا
ً
 بأن عملية املراجعة التي تتم وفقا

ً
  ليس ضمانا

ً
لعربية السعودية ستقوم دائما

كتشاف األخطاء الجوهرية عند وجودها. قد تنشأ األخطاء من غش أو خطأ وتعتبر جوهرية منفردة أو مجتمعة، إذا كان  اب

 ن تؤثر بشكل جوهري على القرارات االقتصادية للمستخدمين املتخذة على أساس هذه القوائم املالية.أمن املمكن  

 

من  و  املنهي  كجزء  الحكم  نمارس  فإننا  السعودية،  العربية  اململكة  في  املعتمدة  الدولية  املراجعة  ملعايير   
ً
وفقا املراجعة 

 ونحافظ على نزعة الشك املنهي خالل املراجعة. كما نقوم بما يلي:

 

سواءً  • وتقديرها  املالية،  القوائم  في  الجوهرية  التحريفات  مخاطر  وتصميم    تحديد  خطأ،  أو  غش  عن  ناتجة  كانت 

املخاط لتلك  مراجعة استجابة  إجراءات  أساس إلبداء  روتنفيذ  لتوفير  كافية ومالئمة  مراجعة  أدلة  ، والحصول على 

رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناتج عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ، حيث قد يتضمن  

 لرقابة الداخلية. لل متعمد أو تحريفات أو تجاوز الغش تواطؤ أو تزوير أو إغفا 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية املتعلقة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة للظروف،   •

 ولكن ليس لغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة.

املستخدمة   • املحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  الصلة  تقييم  ذات  واإلفصاحات  املحاسبية  التقديرات  ومعقولية 

 املعدة من قبل اإلدارة.

ستخدام اإلدارة ألساس االستمرارية املحاسبي، وبناًء على أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها، ما  اتقييم مدى مالئمة  •

تثير شكوك جوهرية على ق أو ظروف قد  بأحداث  تتعلق  املنشأة على اال إذا كانت هناك شكوك جوهرية  ستمرار  درة 

كمنشأة مستمرة. إذا وصلنا إلى وجود حالة شك جوهري، يكون مطلوب منا لفت اإلنتباه في تقرير مراجعي الحسابات  

رأينا   لتعديل  أو  املالية،  القوائم  في  الصلة  ذات  اإلفصاحات  تستند    -إلى  كافية.  غير  اإلفصاحات  هذه  كانت  إذا 

جعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجع الحسابات الخاص بنا. ومع ذلك، فإن  ستنتاجاتنا على أدلة املراا

 األحداث أو الظروف الالحقة قد تتسبب في توقف املؤسسة عن االستمرار كمنشأة مستمرة. 
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 تقرير مراجع الحسابات املستقل   

 مؤسسة محمد إبراهيم السبيعى وأوالده )غروس( 

 (1017املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) )مسجلة بوزارة 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية

 

 )تتمة(  مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية 

تمثل   • املالية  القوائم  كانت  إذا  وما  اإلفصاحات،  ذلك  في  بما  املالية،  للقوائم  واملحتوى  والهيكل  العام  العرض  تقييم 

 .
ً

 املعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرًضا عادال

ي أوجه قصور جوهرية في نقوم بإبالغ إدارة املؤسسة من بين عدة أمور، نطاق وتوقيت ونتائج املراجعة الهامة، بما في ذلك أ

 الرقابة الداخلية التي نكتشفها أثناء املراجعة. 

 

 املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى  

املالية،   القوائم  في  تأثير  لها  مخالفات  في  املؤسسة  لنا وقوع  يتبين  فلم  املالية،  للقوائم  الحالية  مراجعتنا  من خالل مسار 

املشار إليها أعاله تتفق مع متطلبات نظام املؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية له املعتمدة من  وعليه فإن القوائم املالية  

 ساس للمؤسسة. قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ومع النظام األ 

 
 
 
 
 
 

 هـ 1443شعبان  10التـاريــــــــــخ: 
افــق  م2022مارس  13: املو
 اململكة العربية السعودية  –الرياض 
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 عن الـعـزق والزيلعي 

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 إبراهيم بن أحمد الـعزق 

 402ترخيص رقم 
 هـ(9/5/1429) 



 وأوالده )غروس(  مؤسسة محمد إبراهيم السبيعى

 ( 1017)جتماعية برقم مســـــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية اال 
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 قائمة املركز املالي  

 بالرياالت السعودية(  املبالغم )  2021ديسمبر  31كما في 

 

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 يضاح إ 

    األصول 

    األصول املتداولة 

  316,784  8,167,479 (3) لدى البنك النقد 

  27,888  551,713 (4) خرى أمدينة  ةمدينون وأرصد

 344,672 8,719,192  املتداولة األصول إجمالي 

    غير املتداولة األصول 

 41,920  118,753 (5) " يبالصاف " ت ومعداتآال ممتلكات و     

 -  111,018 (6) ة صول غير امللموس األ 

 135,500  15,000 (7) مشروعات تحت التنفيذ

 177,420 244,771  غير املتداولة  األصول إجمالي 

 522,092 8,963,963  إجمالي األصول 

    األصول لتزامات وصافي اال

    لتزامات املتداولةاال

 377,894 8,532,289 (8) خرى أأرصدة دائنة و دائنون 

 377,894 8,532,289  املتداولة  لتزاماتإجمالي اال

    غير املتداولة  لتزامات اال

 35,386 147,705 (9) منافع موظفين  مزايا ومخصص 

 35,386 147,705  تداولةاملجمالي االلتزامات غير إ

 413,280 8,679,994  لتزامات جمالي االإ

    األصول  يصاف

 108,812 283,969  صافي األصول غير املقيدة 

 108,812 283,969  جمالي صافي األصول إ

 522,092 8,963,963  لتزامات وصافي األصول إجمالي اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها  ا( جزءً 15) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )



 وأوالده )غروس(  مؤسسة محمد إبراهيم السبيعى
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 األنشطةقائمة 

 املبالغ بالرياالت السعودية( م ) 2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 
 

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر   31 غير مقيد يضاح إ البيان 

 ي جمالإ يجمالإ   

     يرادات واملكاسباإل 

 1,559,780 17,865,169 17,865,169 ( 10) نقدية  – اإليرادات النقدية

 - 3,334,022 3,334,022 ( 11)   ةعيني إيرادات

 1,559,780 21,199,191 21,199,191  مجموع اإليرادات واملكاسب

     املصروفات واملساعدات 

 - ( )18,241,548  (18,241,548)  ( 12) ةنشطمصروفات األ

 (  )1,447,252  (2,915,916)   (2,915,916) ( 13) املصروفات العمومية واإلدارية 

 ( ( 3,716   (14,288)   (14,288)  (5) الت واملعدات  املمتلكات واآلستهالك ا

 - ((9,482  ( ( 9,482  (6) ة صول غير امللموس إطفاء األ 

 (1,450,968) (21,181,234) (21,181,234)  مجموع املصروفات واملساعدات 

 108,812 17,957 17,957  نشطة املستمرةمن األصول التغير في صافي األ 

     ستثنائية البنود اال 

 - 157,200 157,200  إيرادات أخرى 

 - 157,200 157,200  ستثنائية  األصول من البنود اال  يالتغير في صاف

  108,812   175,157   175,157   صول  األ  يصاف يالتغير ف

    -   108,812   108,812   صول في بداية السنة صافي األ 

 108,812 283,969 283,969  نهاية السنة   فيصافي األصول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . معها  وتقرأال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ا( جزءً 15) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )



 وأوالده )غروس(  مؤسسة محمد إبراهيم السبيعى
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  قائمة التدفقات النقدية 

 ية()املبالغ بالرياالت السعودم   2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية فى 
 

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 إيضاح  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 108,812  175,157   صول التغير في صافي األ 

 35,386  112,319 (9)  منافع موظفين مخصص 

 3,716  14,288 (5) الت ومعدات  آستهالك ممتلكات و ا

 -  9,482 (6) ة صول غير امللموس إطفاء األ 

 147,914 311,246  صول بعد التسوياتالتغير في صافي األ 

     املتداولة  وااللتزاماتالتغير باألصول 

 و  ةمصروفات مدفوع
ً
 (27,888) (523,825) (4) ى أرصدة مدينة أخر مقدما

  377,894  8,154,395 (8) ى أرصدة دائنة أخر و  مصروفات مستحقة

 497,920 7,941,816  من األنشطة التشغيلية الناتجة صافي التدفقات النقدية 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (45,636) (91,121) (5) الت ومعدات آممتلكات و شراء 

 (135,500) - (7) ضافات مشروعات تحت التنفيذإ

 (181,136) (91,121)  األنشطة االستثماريةالناتجة من  في( )املستخدمةصافي التدفقات النقدية 

 316,784  7,850,695  بالصندوق ولدى البنوك   رصيد النقديةصافي التغير في 

 -  316,784 (3) أول السنة يالنقد لدى البنك ف

 316,784 8,167,479 (3) السنةخر آ يالنقد لدى البنك ف
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     : املؤسسةمعلومات عن  .1

 . )غروس(  همحمد إبراهيم السبيعي وأوالد: املؤسسة اسم( 1/1)

    اململكة العربية السعودية  -الرياض  : الرئيس ي ( املركز 1/2)

 م 2020إبريل  8هـ املوافق   1441  شعبان   15( بتاريخ 1017)جتماعية برقم اال  والشؤون سجلة بوزارة املوارد البشرية م( رقم التسجيل: 1/3) 

  -:  املؤسسة( أهداف 1/4)

   م    2030تهدف املؤسسة في تنفيذ ودعم ومساندة املشروعات الخيرية والتنموية والتي تساعد في تحقق رؤية اململكة العربية السعودية 

 . من نفس السنة امليالدية ديسمبربنهاية شهر  ي األول من شهر يناير وتنته يتبدأ السنة املالية ف ( السنة املالية: 1/5) 
   

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة:   .2

املم في  املعتمدة  للربح  الهادفة  غير  للمنشآت  املحاسبية  للمعايير   
ً
وفقا السعودي  بالريال  عنها   

ً
معبرا املرفقة  املالية  القوائم  عدت 

ُ
العربية  أ لكة 

املعيار   في  الواردة  واإلفصاح  والقياس  اإلثبات  ملتطلبات   
ً
ووفقا في  السعودية،  املعتمد  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  املالي  للتقرير  الدولي 

ا الهيئة  املعتمدة من  الهيئة، واإلصدارات األخرى  الصادرة عن  للربح  الهادفة  للمنشآت غير  املحاسبية  املعايير  تعالجه  لم  فيما  لسعودية  اململكة 

ال متطلبات  املؤسسة، وحسب  لظروف  املالئمة  واملحاسبين  الوزارةللمراجعين  من  املعتمدة  للمؤسسة  األساسية  يل  ،الئحة  ملخص ألهم   يوفيما 

 -السياسات املحاسبية املتبعة من خالل املؤسسة :

      ستخدام التقديرات: ا( 2/1)

 للمعايير املحاسبية  
ً
قد    التي   واالفتراضاتستخدام التقديرات  اهادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب  الغير    للمنشآتإن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمل 
ُ
امل والخصوم  األصول  وإيضاحات  والخصوم  األصول  مبالغ  على  املالية  في  ةتؤثر  القوائم  سجلة    ،تاريخ 

ُ
امل واملصروفات  اإليرادات  إلى  إضافة 

فضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية  وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أ  ةخالل تلك السن

 قد تختلف عن هذه التقديرات.

 :  املحاسبي ( العرف 2/2) 

 ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها املؤسسةتقوم 
ً
 ملا يلى: ،بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

ً
  -ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

        )أ( اإليــــــرادات:

 ألساس اال 1)
ً
ستحقاق وذلك عند توافر  ( يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

          -الشروط التالية:

  املستقبل.  في  ستخدامال التصرف  بما يسمح لها تحديد كيفية اال شكل من أشك بأي بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه  املؤسسةن تتمتع أ/أ(  1/1)

     الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة.  املؤسسةن تتوقع أ/أ( 1/2)

 للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية. أ/أ( 1/3) 
ً
     ن يكون التبرع قابال

 لألساس 
ً
 .النقديوفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس   ،تجهيزاتأو  ،خدماتصورة  في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات 2)

 قيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهيزات. ال

 تتكون املوارد املالية للمؤسسة مما يلي:( 3)

 /أ( ما يخصصه لها املؤسس أو املؤسسون من أموال. 3/1) 

 /أ( الهبات، واألوقاف، والوصايا، والزكوات.3/2) 

 .تستقبلها بعد موافقة الوزارة/أ( التبرعات التي 3/3) 

 /أ( إيرادات األنشطة ذات العائد املالي.3/4) 

 /أ( عائدات استثمار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة. 3/5) 
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 تابع –املحاسبي ( العرف 2/2)
 

     )ب( املصـــــروفات: 

 ملبدأ اال ا( يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور 1)               
ً
     ستحقاق.ستحقاقها طبقا

 ملبدأ اال ا( يتم إثبات مصروفات األنشطة فور 2)               
ً
     ستحقاق.ستحقاقها طبقا

 ( يتم إثبات مصروفات املســـاعدات املتنوعة 3)               
ً
  .النقديلألساس  والزكاة طبقا

 

     النقدية وشبه النقدية: 

ألجل يشتمل النقد وما في حكمه على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل واالستثمارات األخرى عالية السيولة قصيرة ا

 . شهر أو أقلأ والتي فترة استحقاقها األصلية ثالثة 

 
 

 -واآلالت واملعدات:  متلكاتامل

ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من   مؤسسةعندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للالثابتة    يتم االعتراف باملوجودات

 
ً
مطروحا التاريخية  بالتكلفة  اثباتها  ويتم  عمرها   الدقة  على  الثابت  القسط  بطريقة  األصول  لتلك  الدفترية  القيمة  وتهلك  االستهالك  مجمع  منها 

 
ً
 تية:للمعدالت اآل اإلنتاجي املقدر وفقا

 معدل االهالك    

%5 مباني  

%20 لي وبرامجآأجهزة حاسب   

%20 أجهزة كهربائية ومعدات   

%25 أثاث ومفروشات  
 

 

 -األصول غير امللموسة : 

تج في  املقتناة  امللموسة  غير  املوجودات  إثبات  ويتم  بالتكلفة  املبدئي  اإلثبات  عند  منفصل  بشكل  املقتناة  امللموسة  غير  املوجودات  ميع  تقاس 

نا بالتكلفة  امللموسة  تظهر األصول غير  املبدئي  اإلثبات  بعد  بالتكلفة  التطوير  قيد  امللموسة  تظهر األصول غير  العادلة  بقيمها   قصاملنشأت 
ً
أي   ا

ما بإعتبارها محددة أو  إ  هانخفاض في القيمة إن وجدت يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة وتصنيفإطفاء متراكم وأي خسائر لال 

غير محددة تطفأ األصول   عتبارها محددة أوار اإلنتاجية لألصول غير امللموسة وتصنف إما باعمغير محددة تطفأ األصول غير ملموسة ذات األ 

علاملغير   املحدد  اإلنتاجي  العمر  ذات  اال   ىلموسة  لتحري  تقييمها  ويتم  اإلقتصادي  اإلنتاجي  قيمتالعمر  في  اإلطفاء   هنخفاض  فترة  مراجعة  يتم 

عل  املحددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  امللموسة  غير  لألصول  اإلطفاء  فيى  وطريقة  تؤخذ  تقرير  فترة  كل  نهاية  في  العمر   األقل  في  التغيرات  اإلعتبار 

النمط املتوقع ال  في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء حسب ما يقتض ي الحال ويتم اإلنتاجي املتوقع أو  ستهالك املنافع املستقبلية املتضمنة 

املحددة في الربح أو الخسارة ضمن فئة    ثبات مصروف اإلطفاء لألصول غير امللموسة ذات األعمارإ  معتبارها كتغيرات في التقديرات املحاسبية يتا

ستخدام طريقة القسط  امع وظيفة األصول غير امللموسة يتم إطفاء األصول غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية املحددة ب  ى املصاريف بما يتماش 

                        أعمارها اإلنتاجية :                                                        ىمد ىالثابت عل
  

%02 برمجيات  

 

 الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع: 

تم تقديم فواتير بها من قبل املورد أم لم   لقاء املبالغ املطلوب سدادها في املستقبل عن البضاعة أو الخدمات املستلمة سواءً  االلتزاماتيتم إثبات 

 يتم تقديم فواتير. 
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 :للموظفين  ومنافع مزايا

امل ت  الشروط  ؤسسقدم  في  محدد  هو  كما  السعودية  العربية  باململكة  والعمال  العمل  لنظام  وفقا  للموظفين  محددة  مزايا  خطة  ة 
باستخدام   املحددة  املزايا  خطة  بموجب  املزايا  تقديم  تكلفة  تحديد  يتم  كما  السعودية،  العربية  اململكة  أنظمة  في  عليها  املنصوص 

استخدام مع  املتوقعة  اإلضافة  وحدة  القسم    طريقة  في  بها  املسموح  التبسيطات  الصغيرة    28جميع  للمنشآت  الدولي  املعيار  من 
 ومتوسطة الحجم. 

 
 

    التبرعات العينية:

فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك   االستالمتم  التي الفترة املحاسبية  فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق  

 بتلك التبرعات إلى حين بيعها.  االعترافالسلع فإنه يجب تأجيل 

 

 ضريبة القيمة املضافة:

الزكاة   هيئة  لدى  مسجله  )املؤسسة  ضريبي  برقم  والجمارك  تتمكن311157434600013والضريبة  حتى  القيمة    (  ضريبة  مبالغ  استرداد  من 

، كما أنها قامت املبالغاسترداد تلك  بطلب  القوائم املالية لم تقم املؤسسة    ههذوحتى تاريخ إصدار  املضافة التي يتم دفعها عن نفقات املؤسسة،  

املالي   املركز  املبالغ ضمن أصول قائمة  تلك  التأكد  لحين  بفصل  يتم  املبالغ، وذلك حتى  تلك  املوافقة على  استرداد  التي سيتم  الفعلية  املبالغ  من 

 املؤسسة. إعادتها للمؤسسة وعندها يتم عمل التسوية الالزمة إلظهار ذلك بدفاتر 

   
 

    قائمة التدفقات النقدية:

 
ً
    .باشرة املللطريقة غير  يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا

 

 النقد لدى البنك                                   . 3

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                   

 316,784 8,167,479 بنك البالد 

 8,167,479 316,784 

 

4.  
 
  وأرصدة مدينة أخرى  مصروفات مدفوعة مقدما

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  3,000   15,000  نقدية عهد 

 
ً
  16,351   97,228  املصروفات املدفوعة مقدما

  8,537   -  ماسك -براهيم السبيعي إشركة محمد 

  -   244,885  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

  -   165,000  الضليعة  -يرادات مستحقة إ

  -   29,600  أخرى  -يرادات مستحقة إ

 551,713 27,888 
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  " يبالصاف  "الت واملعدات املمتلكات واآل  .5
 

 اإلجمالــــــــي  أجهزة كهربائية ومعدات    وأجهزة مكتبية يلآحاسب   ثاث ومفروشاتأ  املباني  

 45,636  3,556  42,080  -  -  1/1/2021التكلفة في 

 91,121  2,716  56,594  20,690  11,121  اإلضافات  

 136,757  6,272  98,674  20,690  11,121  31/12/2021التكلفـــــــة في 

 

 

 ) 3,716(  ) 295(  ) 3,421(  -  -  1/1/2021هالك مجمع اال 

 ) 14,288(  ) 1,159(  ) 11,878(  ) 1,047(  ) 204(  هالكات العام ا

 )18,004(  )1,454(  )15,299(  )1,047(  )204(  31/12/2021هالك في مجمع اال 

 118,753  4,818  83,375  19,643  10,917  31/12/2021في صافي القيمة الدفترية 

 41,920  3,261  38,659  -  -  31/12/2020في صافي القيمة الدفترية 
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 " بالصافي " ةلموساملغير  األصول  .6

 ي اإلجمال برمجيات                                                               

 - -  م2021يناير  1 يالتكلفة ف

 120,500 120,500 ( 7مشروعات تحت التنفيذ ) منالمحول 

 120,500 120,500 م2021ديسمبر 31التكلفة في 

 

 ي اإلجمال برمجيات                                                               

 - - م2021اير ني 1 اإلطفاءمجمع 

 ( )9,482 )9,482( اإلطفاء 

 ( )9,482 )9,482( م 2021ديسمبر  31في  مجمع اإلطفاء

 111,018 111,018 م2021ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 - - م2020ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 

 ابة املنح الخيرية(و )مشروع ب مشروعات تحت التنفيذ .7

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                                              

 135,500  135,500  م 2021يناير  1في رصيد 

 - (120,500) (6غير الملموسة )المحول إلى األصول 

 135,500 15,000 م 2021ديسمبر  31في رصيد 

 

 وأرصدة دائنة أخرى   مصروفات مستحقة .8

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

 -   6,977,130  *   ذمم دائنة

 377,894    251,238  مصروفات مستحقة

 -  27,263 االجتماعيةاملؤسسة العامة للتأمينات 

 -  26,658 ماسك  -براهيم السبيعي وأوالده لالستثمار إشركة محمد 

  محصلةيرادات إ
ً
 -  1,250,000  **مقدما

 8,532,289 377,894 
 

السبيعي وأوالده مع جمعيات * يتمثل رصيد الذمم الدائنة في الدفعات املستحقة ملبادرات الدعم الخيري املبرمة بين مؤسسة محمد إبراهيم       

 ومؤسسات خيرية أخرى. 

 في تبرعات املؤسسين لدعم ميزانية املؤسس املحصلة** تتمثل اإليرادات            
ً
 م. 2022في عام  ةمقدما

 
 منافع موظفينمزايا ومخصص  .9

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

 -  35,386 م 2021يناير  1الرصيد في 

 35,386  112,319 خالل العام   املكون 

 35,386 147,705 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 نقدية   –دعم املؤسسين واملبادرات  .10

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31                                     

 1,559,780 12,893,069 أوقاف محمد السبيعيمن  ةإيرادات نقدي

 - 4,594,500 ماسك  ةشرك ةإيرادات نقدي

 - 284,600   من املؤسسين  ةإيرادات نقدي

 - 93,000 إيرادات خدمات وأعمال تطوعية

 17,865,169 1,559,780 

 

    ةعيني يراداتإ .11

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 - 3,334,022 *من أوقاف محمد السبيعي ةعيني يراداتإ

 3,334,022 - 

 

 . سعوديريال  3,334,022والبالغ قيمتها  ةفي توزيع تمور خالل العام واملوزعه في طريق املؤسس ةتمثل التبرعات العينيت*            
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 نشطة مصاريف األ .12

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

 -  550,447 ترميم املساجد 

 -  367,085 املساجدصيانة ونظافة 

 - 75,568 كهرباء ومياه المساجد 
 -  433,380 مكافآت منسوبي املساجد 

 -  481,566 نشطة للمساجد البرامج واأل

 -  9,783 التفطير الرمضاني للمساجد 

 -  515,341 الصدقات على املحتاجين من أقارب الواقف

 -  3,044,977 منح التمور 

 -  15,751 التمور تكاليف توزيع منح 

 -  289,045 خسائر تلف التمور 

 -  10,440 ضاحي ذبح وتوزيع األ 

 -  8,207 داء الحج عن الواقفأ

 -  2,505,533 املبادرات واملشاريع الصحية 

 -  1,189,648 العالج الخيري 

 -  626,000 التوظيف والتأهيل 

 
ً
 -  1,121,720 تمكين الفئات األقل حظا

 -  1,217,400 يتام رعاية األ 

 -  246,000 أخرى  -املجال االجتماعي 

 -  3,649,451 سكان دعم اإل 

 -  365,625 كفالة طالب العلم العلوم الشرعية

 -  282,000 تطوير وتأهيل القيادات والعاملين بالقطاع الخيري 

 -  1,036,581 دعم تعليم القرآن الكريم وعلومه

 -  50,000 يتام صناديق الوقف لرعاية األ 

 -  50,000 صناديق الوقف الصحية 

 -  50,000 صناديق الوقف االجتماعية 

 -  50,000 صناديق الوقف لرعاية املساجد

 18,241,548 - 
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 صاريف العمومية واإلداريةامل . 13

 م   2020ديسمبر  31 م  2021ديسمبر   31 

  811,049  2,012,261 رواتب وأجور ومافي حكمها

  26,849  78,138 منافع موظفينمزايا و

  12,031  82,605 تأمين طبي

  510,833  139,667 ستشارات ودراساتاأتعاب مهنية و 

  12,271  23,049 نتدابات اتذاكر سفر و 

  13,406 15,293  ضيافة

  13,344  12,575 مصاريف حكومية

  37,840   75,600  إيجار

  9,629  14,174 ى أخر 

 -  141,282 سعوديين  -جتماعية التأمينات اال 

 -  825 غير سعوديين -جتماعية التأمينات اال 

 -  181,069 عضاء املجالس واللجان أمكافآت 

 -  10,715 الرخص واإلشتراكات

 -  44,800 التصاميم واإلعالنات

 -  24,000 جتماعي إدارة حسابات التواصل اال 

 -  39,569 العمل واملناسبات ورش 

 -  20,294 قرطاسية ومطبوعات 

 2,915,916 1,447,252 
 

 إعادة تبويب   .14

 : يتلتتماش ى مع عرض العام الحالي كاآل ةتم إعاده تبويب بعض بنود أرقام املقارن

 م   2020ديسمبر  31 م  2020ديسمبر   31 

 التعديل   بعد قبل التعديل  

 1,447,252 1,450,968  (13 )إيضاح وإدارية  ة موميمصروفات ع

 3,716 - (  5 )إيضاحالت ومعدات آستهالك ممتلكات و ا

 

 

 عام  .15

  م.2022/  4/ 13 هـ املوافق  1443 / 8/ 10تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة املؤسسة بتاريخ  -

 

 


