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:م2023-م2022ًإيراداتًاملؤسسةً:ًأولاً
البياناإليرادات

م2023اإليرادات التقديرية م2022اإليرادات الفعلية 
فرق التقديري عن الفعلي

النقص/الزيادة
%

املبلغ%املبلغ%

اإليرادات النقدية

%41 1,876,000      6,426,000%16      4,550,000%23( شركة الضليعة لالستثمار)إيرادات من وقف محمد السبيعي 

%205 11,420,000      17,000,000%41      5,580,000%28(شركة ماسك لالستثمار)إيرادات من املسؤولية املجتمعية 
%7 361,223      5,250,000%13      4,888,777%25إيرادات تقديرية من املؤسسين وأوالدهم

%256 2,800,555      3,895,555%9      1,095,000%6إيرادات من وقف منيرة السماحي 
%1-(28,988)      3,650,000%9      3,678,988%19( شركة الضليعة لالستثمار)إيرادات تمور مزارع األوقاف اإليرادات العينية

م2022ميزانية العام إيرادات عن 
لم يتم تحصيلها

%100 2,615,052      2,615,052%6      0%0م2022إيرادات من وقف منيرة السماحي عن العام 
%100 1,570,000      1,570,000%4      0%0م2022عن العام ( شركة الضليعة لالستثمار)إيرادات من وقف محمد السبيعي 

%100 821,537      821,537%2      0%0م2022فائض نقدي متوقع عن العام تقديري فائض نقدي 

%108 21,435,379      41,228,144%100      19,792,765%100إجمالي االيرادات
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فائض نقدي متوقع عن العام 

م2022

روس الخيرية 
ُ
م2023-م 2022إيرادات مؤسسة غ

م2022اإليرادات الفعلية  م2023اإليرادات التقديرية 



البياناملصروفات

م2023املصروفات التقديرية م2022املصروفات الفعلية 

فرق التقديري عن الفعلي
النقص/الزيادة

%
املبلغ%املبلغ%

ةاملصروفات النقدي

 في صك الوقف البند األول 
ً
كر نصا

ُ
%113 646,080 1,220,000%3 573,920%3(وقف محمد السبيعي ووقف منيرة السماحي رحمهما هللا)ما ذ

%87 581,046 1,248,383%3 667,337%3م2023خالل ( جامعا ومسجدا18)اإلنفاق على مساجد الوقف وما في حكمها البند الثاني
%149 18,176,684 30,398,861%74 12,222,177%56م2023اإلنفاق على املنح والبرامج الخيرية املتنوعة البند الثالث
%6 271,640 4,710,900%11 4,439,260%20م2023املوازنة التشغيلية للمؤسسة خالل البند الرابع

%3-(130,266) 3,650,000%9 3,780,266%17م2023-م 2022اإلنفاق على تشغيل مزارع الوقف وتعبئة التمور وتوزيعها البند الخامسةاملصروفات العيني

%90 19,545,185 41,228,144%100 21,682,959%100إجمالي املصروفات

:م2023-م2022ًمصروفاتًاملؤسسةً:ًثانياًا

:ملحوظات
تم احتساب املصروفات الفعلية حتى . .م2023م وذلك لغرض عمل املوازنة التقديرية للعام 2022م وتم تقدير شهر ديسمبر 12022/11/30
قامت املؤسسةة بالتواصةل مةع هيئةة الزوةاة والضةريبة والجمةاررد واسةبرداد املبةالغ الضةريبيةد وُسةجلت املؤسسةة رسةميا منشةزة معفةاة مةن الزوةاة. م واملبةالغ املسةبردة للمؤسسةة 2021و2020ريةال قيمةة الزوةاة املقةررة عةن العةام 9,723.91بلةغ مممةوع املبةالغ املةوفرة د و 2

.م تحت االجراء2022م وباقي الربع الرابع من العام 2022ريال حتى سبتمبر 118,424.53عن ضريبة القيمة املضافة بمبلغ 
بحسب الخطة االسبراتيمية املعتمدة ينبغي أال  تزيد املوازنة التشغيلية لعام . %.11د ولذلك فهي بحسب املوازنة املعروضة حاليا لم تزد عن %13م عن 32023
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يفرق التقديري عن الفعلم2023التقديري م2022الفعلي املصرفم
النقص/الزيادة

%
املالحظات

اقفين رحمهما هللا1 %134 457,500 800,000 342,500الصرف على املحتاجين من أقارب الو

الزيادة لتحقيق ما ذكر نصا في صكي الواقفين رحمهما هللا

%50 50,000 150,000 100,000إخراج الصدقات عن الوالدين واألقارب في شهر رمضان 2

%50 50,000 150,000 100,000إخراج الصدقات عن الوالدين واألقارب في موسم الحج3

اقفين رحمهما هللا 4 %400 80,000 100,000 20,000(حج البدل)أداء الحج وفق وصية الو

اقفين رحمهم5 %75 8,580 20,000 11,420ا هللا شراء وذبح وتوزيع األضاحي وفق وصية الو

%113 573,9201,220,000646,080االجمالي

اخلرييةاملصروفاتًالتعبديةً:ًاألولالبندً
ًيفًصكيًالواقفنيًرمحهماًاهلل) كرًنصاا

ُ
:م2023خاللًعامً(ًماًذ
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الصرف على املحتاجين من أقارب الواقفين رحمهما هللا إخراج الصدقات عن الوالدين واألقارب في شهر رمضان  إخراج الصدقات عن الوالدين واألقارب في موسم الحج (حج البدل)أداء الحج وفق وصية الواقفين رحمهما هللا  شراء وذبح وتوزيع األضاحي وفق وصية الواقفين رحمهما هللا

م2023-م 2022املصروفات التعبدية الخيرية : البند األول 

م2022الفعلي  م2023التقديري 



فرق التقديري عن الفعليم2023التقديري م2022الفعلي املصرفم
النقص/الزيادة

%
املالحظات

%5 15,480 325,245 309,765مكافآت منسوبي املساجد1
زيادة تقديرية ملواجهة زيادة األسعار ملواد الصيانة وقطع الغيار واليد العاملة %15 38,080 291,945 253,865صيانة ونظافة املساجد2

%5 1,486 31,193 29,707كهرباء ومياه املساجد3
م2023الزيادة تشمل املخصص املعتمد لترميم مسجد مستشفى الشميس ي في العام %711 526,000 600,000 74,000ترميم املساجد4

%87 667,3371,248,383581,046االجمالي

حكمهاعلىًمساجدًالوقفًوماًيفًاإلنفاقً:ًالبندًالثاني
:م2023خاللًعامً(ًجامعًومسجد18)
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مكافآت منسوبي املساجد صيانة ونظافة املساجد كهرباء ومياه املساجد ترميم املساجد

م2023-م 2022اإلنفاق على مساجد الوقف : الثانيالبند 

م2022الفعلي  م2023التقديري 



فرق التقديري عن الفعليم2023التقديري م2022الفعلي املصرفم
النقص/الزيادة

%

%193 3,595,361 5,455,961 1,860,600املجال الصحي1

%150 3,836,924 6,389,054 2,552,130ممال الفقراء واملحتاجين2

%424 3,857,507 4,766,703 909,196ممال األيتام3

%103 1,020,738 2,012,903 992,166ممال شعائر الحج والعمرة4

%148 314,942 527,742 212,800ممال العناية بالقرآن الكريم5

%101 911,112 1,811,612 900,500ممال رعاية طالب العلم6

%101 202,581 402,581 200,000ممال  دعم الصناديق الوقفية7

%207 1,011,928 1,500,000 488,072ممال تفطير الصائمين8

%590 128,250 150,000 21,750املشاريع الدعوية9

%103 1,389,900 2,742,580 1,352,680ممال التوظيف والتزهيل10

%42 445,242 1,500,000 1,054,758ممال دعم االستثمار االجتماعي11

%38 27,314 99,839 72,525يالصرف علي ما يحقق التواصل بين عائلتي السبيعي والسماح12

%89 1,434,886 3,039,886 1,605,000(صحي-اغاثي )دعم الخارج بالتعاون مع مركز امللك سلمان 13

%12,222,17730,398,86118,176,684149االجمالي

%100 821,537- 821,537م2022مبالغ لبرامج ومشاريع لم تستكملد وجرى اسبردادها خالل عام 

%11,400,64030,398,86117,355,147152االجمالي

:ًًم2023علىًاملنحًوالربامجًاخلرييةًاملتنوعةًخاللًعامًًاإلنفاقً:ًالبندًالثالث
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عائلتي السبيعي والسماحي

لك دعم الخارج بالتعاون مع مركز امل

(صحي-اغاثي )سلمان 

م2023-م 2022املنح الخيري اإلنفاق على : الثالثالبند 

م2022الفعلي  م2023التقديري 



فرق الفعلي عن التقديري م2023التقديري م2022الفعلي (تفصيلي)املصرف املصرف
النقص/ الزيادة

%
املالحظات

يالرواتب والتزمين الطب
-%3-123,227-3,627,2273,504,000رواتب ومستحقات موظفي املؤسسة

زيادة تقديرية احتياطية%298,091327,90029,80910التزمين الطبي

مصروفات عمومية 
وادارية

زيادة تقديرية احتياطية%75,60090,00014,40019تكاليف استئمار مقر املؤسسة

زيادة تقديرية احتياطية%41,15045,0003,8509تكاليف خدمة عامل وضيافة

زيادة تقديرية احتياطية%030,00030,000100تكاليف استشارات

زيادة تقديرية احتياطية%98,270110,00011,73012تكاليف رحالت العمل

زيادة تقديرية احتياطية%11,05967,50056,442510تكاليف تدريب املوظفين

م2023الزيادة للتعاقد مع مكتب مراجع خارجي العمال املراجعة للعام املالي %020,00020,000100تكاليف املراجع الخارجي

م2023عام نتوقع االعتماد على املتطوعين في تنفيذ بعض البرامج الخيرية خالل ال%33,25036,5003,25010مكافآت أعمال تطوعية

زيادة تقديرية احتياطية%45,32550,0004,67510تكاليف الرسوم واالشبراوات الحكومية

زيادة تقديرية احتياطية%68,11270,0001,8883تكاليف التواصل املؤسس ي والورش واللقاءات

زيادة تقديرية احتياطية%14,77220,0005,22835أدوات مكتبية ومطبوعات

مكافزة أعضاء مملس 
قةواللجان املنبثاألمناء 

زيادة تقديرية احتياطية%95,000105,00010,00011نهواللجان املنبثقة ماألمناء مملس أعضاء مكافزة 

الزيادة للتعاقد على برنامج مالي شامل من شركة مايكروسوفت%31,403235,000203,597648تكاليف شراء أصول للمؤسسةاألصول تكاليف شراء 

%4,439,2604,710,900271,6406االجمالي

:ًم2023خاللًعامًًاملوازنةًالتشغيليةًللمؤسسةً:ًالرابعالبندً



فرق التقديري عن الفعليم2023التقديري م2022الفعلي املصرفم
النقص/الزيادة

%

%5.1-178,988-3,678,9883,500,000م2022التمور لسنة وانتاج تشغيل ومتابعة مزارع الوقفد 1

%101,278150,00048,72232.5دةتكلفة تعبئة ونقل وتوزيع التمور على الجهات املستفي2

%3.6-130,266-3,780,2663,650,000االجمالي

:م2023-م2022ًعلىًتشغيلًمزارعًالوقفًاإلنفاقً:ًاخلامسالبندً

3,678,988

101,278

3,500,000

150,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

م2022تشغيل ومتابعة مزارع الوقف، وانتاج التمور لسنة  تكلفة تعبئة ونقل وتوزيع التمور على الجهات املستفيدة

م2023-م 2022تشغيل مزارع الوقف اإلنفاق على : الخامس البند 

م2022الفعلي  م2023التقديري 



البياناملبلغ(تفصيلي)املصرف املصرف

هيئة الزواة والضريبة والجمارر

اإلجراءمد والربع األخير من العام تحت 2022ريال حتى سبتمبر 118424.53تم اسبرداد مبالغ 130,358م2022ضريبة القيمة املضافة عن العام 

م2021م و 2020قيمة الزواة املفروضة عن العام 9,724الزواة 

مصروفات عمومية وادارية

م2022خالل العام % 50تم تخفيض قيمة بدل االنتداب للعاملين باملؤسسة بنسبة 58,960تكاليف رحالت العمل

اقع أيام عمل 24تم االستعانة بعدد 21,600مكافآت لم تصرف بعد االستعانة بمتطوعين  يوم80فعلية متطوع ومتطوعة لتنفيذ بعض البرامج الخيرية بو

280,000دراسات واستشارات
م 2022نفذت الدراسات الخيرية واللوائح اإلدارية للمؤسسة خالل عام 

.بمهود ذاتية وبدون تكلفة ماليةدراسة 15بعدد 

املجلس واللجان
جان واللاألمناء لم تصرف الجتماعات مملس مكافآت 

املنبثقة منه
75,000

واللجان املنبثقة األمناء ال يصرف بدل لحضور جلسات اجتماعات مملس 
قبل سعادة رئيس لجنة املراجعة واالمين العام ونائبهمن 

م2022خالل العام % 37بنسبة تخفيض حيث جرى إعادة ضبط مرتبات العاملين بمساجد الوقف 195,987مرتبات العاملين بمساجد الوقفتشغيلي املساجد

771,629االجمالي

للمؤسسة،املوفرةًعلىًامليزانيةًالتشغيليةًاملبالغً
م2022فيهاًضبطًاإلنفاقًوترشيدهًخاللًالعامًوجرىً


