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 راجع املستقل امل تقرير  
 

 املوقرين                                             مجلس األمناء أعضاء  /ةلى السادإ

 محمد بن عبدهللا الجميح الخيرية مؤسسة 

  ( 207مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 اململكة العربية السعودية –الرياض 
  
 

   الرأي

ارة املوارد البشرية  ز واملسجلة بو   )املؤسسة(   محمد بن عبدهللا الجميح الخيرية   ملؤسسة لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة  

م، وقائمة األنشطة وقائمة  2021ديسمبر    31في  كما  والتي تشتمل على قائمة املركز املالي    (،207والتنمية االجتماعية برقم )

وملخص بالسياسات املحاسبية الهامة بما في    ، م  2021ديسمبر    31م وحتى  2020أكتوبر    18للفترة من  التدفقات النقدية  

 ذلك اإليضاحات املرفقة مع القوائم املالية. 
 

املرفقة فإن   ،رأيناوفي   املالية  ـــبع تعرض القوائم  ـــ ــ منـ ــــــرية، وانبــــــالج جميع دل  ــــوهـ              في كما  ة  مؤســسلل املالي املركز  الجـ

   ،م  2021ديسمبر    31م وحتى  2020أكتوبر    18للفترة من  النقدية   وتدفقاتها املالي م وأداءها 2021ديسمبر    31
ً
عايير  ملوفقا

 للربح.التقرير املالي املعتمدة في اململكة للمنشآت غير الهادفة 
 

 أساس الرأي 

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

فيتم   القوائم  امل  يات"مسؤول  قسم  توضيحها  إننا  راجع عن مراجعة   " املاملالية   لقواعد سلوك ؤسسة  مستقلون عن 
ً
  وفقا

السعودية  في املعتمدة    ة املهن  وآداب  العربية  املالية،   اململكة  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة  بمسؤوليتنا    ذات  التزمنا  أننا  كما 

ا املراجعة  أدلة  أن  بإعتقادنا  القواعد.  لتلك   
ً
وفقا األخرى  إلبداء  األخالقية  أساس  لتوفير  ومالءمة  كافية  عليها  لتي حصلنا 

 رأينا. 
 

 ( الفترة األولى للقوائم املالية للمؤسسة)  – هنتباالفت 

م )تمثل الفترة من تاريخ بداية ممارسة  2021ديسمبر  31"نلفت اإلنتباه إلى أن القوائم املالية املرفقة للفترة األولى املنتهية في 

م( وتعد أول قوائم مالية مدققة تصدر للمؤسسة.  2020أكتوبر    18ه املوافق  1442ربيع أول    1نشاط املؤسسة كما في  

 م" 2019فبراير  4ه املوافق 1440جماد األول  29ولم تعد القوائم املالية من تأريخ الترخيص املوافق 
 

 مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية 

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

الهادفة    غير 
ً
ووفقا الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  املالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  باإلضافة  املؤسسات    للربح  لنظام 

مية االجتماعية ومع النظام األساس ي للمؤسسة.  األهلية والالئحة التنفيذية له املعتمدة من قبل وزارة املوارد البشرية والتن

الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش    وهي املسؤولة عن 

 أو خطأ. 
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 تقرير مراجع الحسابات املستقل  

 محمد بن عبدهللا الجميح الخيرية مؤسسة 

 ( 207املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) مسجلة بوزارة 

 

 راجع عن مراجعة القوائم املالية امل مسؤوليات 

القوائم  و  إعداد  امل  فإن  املالية،عند  قدرة  تقييم  عن  مسؤولة  ال  ؤسسةاإلدارة  اإلفصاح  على  وعن  مستمرة  كمنشأة  بقاء 

تكن هناك نية  ما لم    في املحاسبةستمرارية  اال   أ مبد   وتطبيق ستمرارية  باال   األمور ذات العالقةعن    بحسب مقتض ى الحال،

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

 املؤسسة. واملكلفون بالحوكمة، أي مجلس أمناء املؤسسة، هم املسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير املالي في 
 

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

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

 بأن عملية املراج
ً
  ليس ضمانا

ً
 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستقوم دائما

ً
عة التي تتم وفقا

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

 ستخدمين املتخذة على أساس هذه القوائم املالية.ن تؤثر بشكل جوهري على القرارات االقتصادية للمأمن املمكن  

املعتمدة  و  الدولية  املراجعة  ملعايير   
ً
وفقا املراجعة  من  العربية    فيكجزء  ا  ،السعوديةاململكة  نمارس  املنهي  لحكم  فإننا 

 يلي:نقوم بما  كما املراجعة.   خاللالشك املنهي  نزعة على  حافظون

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

لتلكوتنفيذ إجراءات مراجعة   أدلة مراجعة كافية وم  استجابة  لتوفير أساس إلبداء    الءمةاملخاطر، والحصول على 

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

 الغش تواطؤ أو تزوير أو إغفال متعمد أو تحريفات أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

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

 .للمؤسسةولكن ليس لغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية 

الصلة  تق • ذات  واإلفصاحات  املحاسبية  التقديرات  ومعقولية  املستخدمة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  ييم 

 املعدة من قبل اإلدارة.
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 تقرير مراجع الحسابات املستقل  

 محمد بن عبدهللا الجميح الخيرية مؤسسة 

 ( 207مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ) 

 

 )تتمة(  راجع عن مراجعة القوائم املالية امل مسؤوليات 

إستخدام اإلدارة ألساس االستمرارية املحاسبي، وبناًء على أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها،    مالءمةتقييم مدى   •

ستمرار  ما إذا كانت هناك شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك جوهرية على قدرة املنشأة على اال 

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

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

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

 ستمرار كمنشأة مستمرة. عن اال  ؤسسةتوقف امل فيو الظروف الالحقة قد تتسبب األحداث أ

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

.  ذات العالقةاملعامالت واألحداث 
ً

 بطريقة تحقق عرًضا عادال

بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في   الهامة،نطاق وتوقيت ونتائج املراجعة    أمور،ؤسسة من بين عدة  املدارة  إنقوم بإبالغ  

 املراجعة. الرقابة الداخلية التي نكتشفها أثناء 

 

 املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى  

يتبين   املالية،  للقوائم  الحالية  املالية،    عدم  لنامن خالل مسار مراجعتنا  القوائم  في  تأثير  لها  في مخالفات  املؤسسة  وقوع 

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

 قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ومع النظام األساس ي للمؤسسة. 

 
 
 
 
 

 ه1444محرم  20 التـاريــــــــــخ:
افــق:   م 2022 أغسطس 18 املو
 اململكة العربية السعودية  – الرياض
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 والزيلعي   عن الـعـزق 

 محاسبون ومراجعون قانونيون 
 إبراهيم بن أحمد الـعزق 

 402ترخيص رقم 
 هـ(9/5/1429) 
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 قائمة املركز املالي 

 بالرياالت السعودية( املبالغ) م2021   ديسمبر  31كما في 
 
 

 

 

 م  2021ديسمبر   31 يضاحإ 

   األصول 

   األصول املتداولة 

 61,919 (3) البنك ىالنقد لد

 
ً
 4,788,938 (4) ى وأرصدة مدينة أخر  مصروفات مدفوعة مقدما

 4,850,857  إجمالي األصول املتداولة

   املتداولةغير األصول 

 1,156,665 (5) مشروعات تحت التنفيذ

 1,156,665  املتداولة غير إجمالي األصول 

 6,007,522   إجمالي األصول   

   وصافي األصول اإللتزامات 

   اإللتزامات املتداولة

 4,733,258 (6) ى خر أ مصروفات مستحقة وارصدة دائنة 

 4,733,258  املتداولةاإللتزامات جمالي إ

   املتداولة غير اإللتزامات 

 26,845 (7) مخصص مزايا ومنافع املوظفين

 26,845  املتداولةغير جمالي اإللتزامات إ

 4,760,103  جمالي اإللتزامات  إ

   صافي األصول 

 1,247,419  صافي األصول غير املقيدة  

 1,247,419  جمالي صافي األصول إ

 6,007,522  وصافي األصول اإللتزامات إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جزء (11) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها  ا
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   األنشطةقائمة 

 املبالغ بالرياالت السعودية(م )2021ديسمبر  31م وحتى 2020أكتوبر  18للفترة من 

 

م  2020أكتوبر  18للفترة من  غير مقيدة إيضاح 

 م 2021ديسمبر  31وحتى 

 إجمالي  إجمالي   

    اإليرادات واملكاسب

 36,895,842 36,895,842 (8) التبرعات والهبات 

 36,895,842 36,895,842  مجموع اإليرادات واملكاسب

    املصروفات واملساعدات 

 (34,784,925) ( 34,784,925) (9) املساعدات والتبرعات

 (863,498) ( 863,498) (10) مصروفات عمومية وإدارية 

 (35,648,423) ( 35,648,423)  مجموع املصروفات واملساعدات 

 1,247,419 1,247,419  التغير في صافي االصول 

 - -  بداية السنةصافي األصول في 

 1,247,419 1,247,419  صافي األصول في نهاية السنة 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (11) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 . معها  وتقرأال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ا
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  قائمة التدفقات النقدية 

 ية(املبالغ بالرياالت السعود) م2021ديسمبر  31م وحتى 2020أكتوبر  18للفترة من 

 

 
م  2020أكتوبر  18للفترة من  

 م 2021ديسمبر  31وحتى 

   التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 1,247,419   صول التغير في صافي األ 

 26,845  مخصص مزايا ومنافع املوظفين )املكون( 

 1,274,264  صول بعد التسوياتفي صافي األ ر التغي

   املتداولة واإللتزامات  األصول التغيرات في 

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
 (4,788,938)  مصروفات مدفوعة مقدما

 4,733,258  ى خر أ  ةرصده دائنأو  ةمصروفات مستحق

 1,218,584  األنشطة التشغيليةالنقدية الناتجة من  صافي

   ستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة اإل 

 ( 1,156,665)  اضافات مشروعات تحت التنفيذ

 ( 1,156,665)  ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اإل صافي 

 61,919  وما في حكمها خالل السنة  صافي التغير في رصيد النقدية

 -  في أول السنةلدى البنك  رصيد النقد

 في نهاية السنةلدى البنك   رصيد النقد
 

61,919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (11) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها  ا
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 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية 
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     : املؤسسةمعلومات عن  .1

  محمد بن عبدهللا الجميح الخيرية مؤسسة : املؤسسة اسم( 1/1)

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

    هـ  1437/  02/ 18بتاريخ  (207)جتماعية برقم مسجلة بوزارة الشؤون اال ( رقم التسجيل: 1/3) 

  -املؤسسة: ( أهداف 1/4)

 إدارة وتنفيذ وصية الشيخ محمد بن عبد هللا الجميح رحمه هللا   -

 والثقافية والتطويرية والتنموية وكافة وجوه البر واالحسان  واالغاثية والتعليميةدعم الخدمات االجتماعية والصحية  -

 دعم املؤسسات والجمعيات واملكاتب والجهات الخيرية والتنموية في العمل الخيري   -

   املساهمة الفاعلة في بناء قطاع خيري متطور ومشارك في تحقيق التنمية  -

  م. 2021 يديسمبر من العام املال  31في  ي م وتنته2020ياملال العام  أكتوبر من 18تبدأ السنة املالية في  ( السنة املالية: 1/5) 
 

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة:  .2

غير   للمنشآت  املحاسبية  للمعايير   
ً
وفقا السعودي  بالريال  عنها   

ً
معبرا املرفقة  املالية  القوائم  عدت 

ُ
العربية أ اململكة  في  املعتمدة  للربح  الهادفة 

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

ال الصادرة عن  للربح  الهادفة  للمنشآت غير  املحاسبية  املعايير  تعالجه  لم  فيما  السعودية  اململكة  الهيئة  املعتمدة من  هيئة، واإلصدارات األخرى 

الالئحة متطلبات  املؤسسة، وحسب  لظروف  املالئمة  واملحاسبين  الوزارة  للمراجعين  من  املعتمدة  للمؤسسة  يل  ،األساسية  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    للمنشآت إن إعداد القوائم املالية وفقا

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

ُ
امل واملصروفات  اإليرادات  إلى  إضافة 

ئج الفعلية وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتا  ةخالل تلك السن

 قد تختلف عن هذه التقديرات.
 

 :  املحاسبي ( العرف 2/2) 

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

ً
  -يلي: ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

        )أ( اإليــــــرادات:

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

          -التالية: الشروط 

 . املستقبل في ستخدامشكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية اال  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

صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس   في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات  2)

 . تمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهيزاالقي

 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) 

 وافقة الوزارة./أ( التبرعات التي تستقبلها بعد م3/3) 

 .ي/أ( إيرادات األنشطة ذات العائد املال3/4) 

 /أ( عائدات استثمار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة. 3/5) 

     )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

 لألساس 3)               
ً
  .النقدي ( يتم إثبات مصروفات املســـاعدات املتنوعة والزكاة طبقا
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     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 
 

 الذمم املدينة والدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى 

بصافي القيمة القابلة للتحقيق وذلك بعد طرح مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ويتم احتساب مخصص الديون املشكوك في  يظهر املدينون 

بناءً  في تحصيلها ويتم    املؤسسة   ةعمار الديون وخبر أ  ىعل  تحصيلها  التحقق من عدم  إالسابقة  في تحصيلها عند    ة مكانيإعداد الديون املشكوك 

 تحصيل هذه الديون. 
 

 -ملمتلكات واآلالت واملعدات: 

عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية   باإلصول غير املتداولةيتم االعتراف  

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

 .اإلنتاجي املقدر
   

 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. 
 

 :ايا ومنافع املوظفينز م

 
ً
لنظام العمل والعمال باململكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط املنصوص عليها في    تقدم املؤسسة خطة مزايا محددة للموظفين وفقا

قعة مع  أنظمة اململكة العربية السعودية، كما يتم تحديد تكلفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا املحددة باستخدام طريقة وحدة اإلضافة املتو 

 من املعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.  28القسم استخدام جميع التبسيطات املسموح بها في 
 

    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:

 ات تقوم املؤسسة بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تتمكن من استرداد مبالغ ضريبة القيمة املضافة التي يتم دفعها عن نفق

    املؤسسة
 

    قائمة التدفقات النقدية:

 
ً
 . باشرة املللطريقة غير  يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا
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 البنك                                   ىالنقد لد . 3

 م  2021ديسمبر   31                                   

 61,919 بنك البالد 

 61,919 
 

 وأرصدة مدينة أخر  .4
ً
  ى مصروفات مدفوعة مقدما

 م  2021ديسمبر   31                                   

 4,733,258 االيرادات املستحقة 

 
ً
 55,680 مصروفات مدفوعة مقدما

 4,788,938 
 

 مشروعات تحت التنفيذ  .5

 م  2021ديسمبر   31                                   

 1,156,665 الدار النسائية(  ى مبنالسنة )االضافات خالل 

 1,156,665 
 

   ى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر  .6

 م  2021ديسمبر   31                                   

 4,733,258    عشر(مصروفات مستحقة )املنح الخيري الحادي والثاني 

 4,733,258 
 

 مخصص مزايا ومنافع املوظفين  .7

 م  2021ديسمبر   31                                   

 - الرصيد في بداية السنة

 26,845 املكون خالل السنة

 -  املسدد خالل العام

 26,845 
 

 التبرعات والهبات   .8

                                   
م  2020أكتوبر  18للفترة من 

 م 2021ديسمبر  31وحتى 

  34,803,359 تبرعات مؤسسة األوقاف للصرف الخيري 

  892,233  تبرعات مؤسسة األوقاف لدعم التشغيل

  184,866 ى ذوي القرب القابضة لدعمتبرعات 

  1,015,384  تبرعات القابضة لدعم املشروعات الخيرية

 36,895,842 
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 تبرعات   الساعدات و امل .9

                                   
م  2020أكتوبر  18للفترة من 

 م 2021ديسمبر  31وحتى 

  4,316,015   نشر القرآن الكريم

  5,800,880  الفقراء  علىالصرف 

  5,054,560  األرامل واأليتام 

  1,184,061  ـ املساجد 

  7,144,817  الصحة 

  2,507,500  العلم الشرعي  

  3,508,200  هللا  إلىالدعوة 

  3,036,359  التعليم 

  1,837,667  البرامج املوسمية 

  394,866  ذوي القربى 

 34,784,925 

 

 مصروفات العمومية واإلدارية  .10

 
م  2020أكتوبر  18للفترة من  

 م 2021ديسمبر   31وحتى 

  696,559   الرواتب والبدالت

  26,845   مزايا ومنافع املوظفين 

  57,292  تأمين طبي

  82,802  إيجارات

 863,498 

 

 عام:  .11

 م. 2022 /08 /18 هـ املوافق1444 /01 /20بتاريخ  املؤسسةتم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة  -
 


