مؤسسة عثمان بن عبد العزيزالسيف و ابنائه الخيرية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
الدمام – اململكة العربية السعودية
القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021م

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
الدمام – اململكة العربية السعودية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
فهرس القوائم املالية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021م

ال فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس
تقرير املراجع املستقل

الصفحة
3-1

قائمة املركز املالي

4

قــائمة األنشطة

5

قائمة التدفقات النقدية

6

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

12 - 7
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التقريرعن مراجعة القوائم املالية

املوقرين

الرأي
لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة ملؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية (املؤسسة) واملسجلة بوزارة
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ( ،)125والتي تشتمل على قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2021م ،وقائمة
األنشطة وقائمة التدفقات النقدية املنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص بالسياسات املحاسبية الهامة بما في ذلك اإليضاحات
املرفقة مع القوائم املالية.
وفي رأينا ،فإن القوائم املالية املرفقة تعرض بع ـ ـ ـدل من جميع الج ـ ـوانب الجـ ــوه ـ ــرية ،املركز املالي للمؤســسة كما في 31
ً
ديسمبر 2021م وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ملعايير التقرير املالي املعتمدة في اململكة
للمنشآت غير الهادفة للربح.
أساس الرأي

ً
تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب تلك املعايير تم
ً
توضيحها في قسم "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية " إننا مستقلون عن املؤسسة وفقا لقواعد سلوك وآداب
املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية ،كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا األخالقية
ً
األخرى وفقا لتلك القواعد .بإعتقادنا أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
أمرآخر
تمت مراجعة القوائم املالية للمؤسسة للسنة املا لية السابقة واملنتهية في  31ديسمبر 2020م من قبل مراجع آخر والذي
ً
قام بإبداء رأيا غير معدل (نظيف) بموجب تقريره املؤرخ بالدمام في  15فبراير 2021م املوافق  3رجب  1442هـ.
مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية
ً
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها بشكل عادل وفقا ملعايير التقرير املالي املعتمدة في اململكة للمنشآت غير
ً
الهادفة للربح باإلضافة للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ووفقا لنظام املؤسسات األهلية
والالئحة التنفيذية له املعتمدة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ومع النظام األساس ي للمؤسسة .وهي املسؤولة
عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
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تقرير مراجع الحسابات املستقل
مؤسسة عثمان بن عبد العزيزالسيف وابنائه الخيرية
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
التقريرعن مراجعة القوائم املالية
مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية (تتمة)
وعند إعداد القوائم املالية ،فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املؤسسة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب
مقتض ى الحال ،عن األمور ذات العالقة باالستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية في املحاسبة ما لم تكن هناك نية لتصفية
املؤسسة أو إيقاف عملياتها ،أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
واملكلفون بالحوكمة ،أي مجلس أمناء املؤسسة ،هم املسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير املالي في املؤسسة.
مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من أي أخطاء جوهريةً ،
سواء بسبب
عال من التأكيد ،ولكنه
غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
ً
ً
ً
ليس ضمانا بأن عملية املراجعة التي تتم وفقا ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستقوم دائما
با كتشاف األخطاء الجوهرية عند وجودها .قد تنشأ األخطاء من غش أو خطأ وتعتبر جوهرية منفردة أو مجتمعة ،إذا ،كان
من املمكن أن تؤثر بشكل جوهري على القرارات االقتصادية للمستخدمين املتخذة على أساس هذه القوائم املالية.
ً
وكجزء من املراجعة وفقا ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم املنهي ونحافظ
على نزعة الشك املنهي خالل املراجعة .كما نقوم بما يلي :
• تحديد مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم املالية ،وتقديرها ً
سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة استجابة لتلك املخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء رأينا .إن
خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناتج عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث قد يتضمن 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،
ولكن ليس لغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية للمؤسسة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املعدة
من قبل اإلدارة.
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تقرير مراجع الحسابات املستقل
مؤسسة عثمان بن عبد العزيزالسيف وابنائه الخيرية
مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
التقريرعن مراجعة القوائم املالية
مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية (تتمة)
• تقييم مدى مالءمة إستخدام اإلدارة ألساس االستمرارية املحاسبيً ،
وبناء على أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها ،ما
إذا كانت هناك شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك جوهرية على قدرة املنشأة على االستمرار
كمنشأة مستمرة .إذا وصلنا إلى وجود حالة شك جوهري ،يكون مطلوب منا لفت اإلنتباه في تقرير مراجعي الحسابات
إلى اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم املالية ،أو لتعديل رأينا  -إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية .تستند
استنتاجاتنا على أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراجع الحسابات الخاص بنا .ومع ذلك ،فإن
األحداث أو الظروف الالحقة قد تتسبب في توقف املؤسسة عن االستمرار كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام والهيكل واملحتوى للقوائم املالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم املالية تمثل
ً
املعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق ً
عرضا عادال.
نقوم بإبالغ إدارة املؤسسة من بين عدة أمور ،نطاق وتوقيت ونتائج املراجعة الهامة ،بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في
الرقابة الداخلية التي نكتشفها أثناء املراجعة.
املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى
من خالل مسار مراجعتنا الحالية للقوائم املالية ،فلم يتبين لنا وقوع املؤسسة في مخالفات لها تأثير في القوائم املالية ،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.

ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن الـعـزق والزيلعي
محاسبون ومراجعون قانونيون
إبراهيم بن أحمد الـعزق
ترخيص رقم 402
(1429/5/9هـ)

التـاري ـ ـ ــخ  19 :شوال 1443ه
املو افــق  20 :مايو 2022م
الرياض – اململكة العربية السعودية
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قائمة املركزاملالي
كما في  31ديسمبر 2021م (املبالغ بالرياالت السعودية)
إيضاح
األصول
األصول املتداولة
النقد لدى البنوك
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

)(3
)(4

إجمالي األصول املتداولة
األصول غيراملتداولة
املمتلكات واآلالت واملعدات " بالصافي "
إجمالي األصول غيراملتداولة

)(5

إجمالي األصول
اإللتزمات وصافي األصول
اإللتزامات املتداولة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

)(6

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

7,011,705
1,661,108

1,221,686
1,385,030

8,672,813

2,606,716

695,584

730,778

695,584

730,778

9,368,397

3,337,494

54,472

46,991

إجمالي اإللتزامات املتداولة

54,472

46,991

اإللتزامات غيراملتداولة
مخصص مزايا ومنافع املوظفين

71,883

51,719

إجمالي اإللتزامات غيراملتداولة

71,883

51,719

إجمالي األلتزامات

126,355

98,710

)(7

صافي األصول
صافي األصول غير املقيدة

7,155,130

7,588,905

صــافــي األصــول املـقيدة

2,086,912

()4,350,121

إجمالي صافي األصول

9,242,042

3,238,784

إجمالي اإللتزامات وصافي األصول

9,368,397

3,337,494

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ) (12جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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قائمة األنشطة
عن السنة املنتهية في  31ديسمبر2021م (املبالغ بالرياالت السعودية)
إيضاح

غير مقيدة

مقيدة

إجمالي

إجمالي

 31ديسمبر2021م
إجمالي

 31ديسمبر 2020م
إجمالي

اإليرادات واملكاسب
التبرعات النقدية
)(8

تبرعات الزكاة النقدية
مؤسسة سليمان الراجحي ملرض ي كورنا
األصول الثابته املتبرع بيها
اإليرادات األخرى

)(9

مجموع اإليرادات واملكاسب

119,290

-

119,290

279,234

-

8,892,231

8,892,231

2,556,795

-

-

-

60,000

7,500

-

7,500

15,120

16,434

-

16,434

535,280

143,224

8,892,231

9,035,455

3,446,429

املصروفات واملساعدات
املساعدات النقدية العامة

)(10

-

()2,455,198

()2,455,198

()2,833,064

املصروفات العمومية واإلدارية

)(11

()576,999

-

()576,999

()547,786

مجموع املصروفات واملساعدات

()576,999

()2,455,198

()3,032,197

()3,380,850

التغير في صافي األصول

()433,775

6,437,033

6,003,258

65,579

صافي األصول في بداية السنة

7,588,905

()4,350,121

3,238,784

3,173,205

صافي األصول في نهاية السنة

7,155,130

2,086,912

9,242,042

3,238,784

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ) (12جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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قائمة التدفقات النقدية
عن السنة املنتهية في  31ديسمبر2021م (املبالغ بالرياالت السعودية)
 31ديسمبر 2021م
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغير في صافي األصول
تسويات صافي االصول مع االنشطة التشغيلية
استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات
املكون من مخصص مزايا ومنافع املوظفين

 31ديسمبر  2020م

6,003,258

65,579

44,506
20,164

46,220
14,993

التغيرفي صافي األصول بعد اضافه وخصم البنود غيرالنقديه

6,067,928

126,792

التغيرات في املوجودات واإللتزامات املتداولة
ً
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
املسدد من مخصص مزايا ومنافع املوظفين

()276,078
7,481
-

72,261
()27,973
()9,056

صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

5,799,331

162,024

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات ممتلكات واآلالت ومعدات
املحصل من بيع املمتلكات واالالت واملعدات

()9,312
-

()21,973
3,542

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

()9,312

()18,431

صافي التغير في رصيد النقدية وما في حكمها خالل السنة
رصيد النقدية لدى البنوك في أول السنة

5,790,019
1,221,686

143,593
1,078,093

رصيد النقدية لدى البنوك في نهاية السنة

7,011,705

1,221,686

ً
إن اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى ) (12جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها.
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مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .1معلومات عن املؤسسة:
( )1/1اسم املؤسسة :مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
( )2/1املركز الرئيس ي :الدمام – اململكة العربية السعودية
( )3/1رقم التسجيل :مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية برقم ( )125بتاريخ  1435 / 4/ 29هـ
( )4/1أهداف املؤسسة- :
تهدف املؤسسة  -دون أن يكون من أغراضها الحصول على الربح املادى  -إلى تحقيق التي:
 رعاية وكفاله االسر والحاالت املحتاجه دعم مشروعات الزواج تأمين االجهزة واالدوية واملستلزمات الطبيه كفاله ورعاية االيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف تقديم املساعدات لبرامج االسكان الخيري والتنموي تقديم املساعدات لالرامل واملطلقات ورعايتهم وتأهيلهم( )5/1السنة املالية :تبدأ السنة املالية فى األول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة امليالدية
 .2أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة:
ُ
ً
ً
أعدت القوائم املالية املرفقة معبرا عنها بالريال السعودي وفقا للمعايير املحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح املعتمدة في اململكة العربية
ً
السعودية ،ووفقا ملتطلبات اإلثبات والقياس واإلفصاح الواردة في املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة
فيما لم تعالجه املعايير املحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة ،واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
واملحاسبين املالئمة لظروف املؤسسة ،وحسب متطلبات الالئحة األساسية للمؤسسة املعتمدة من الوزارة ،وفيما يلي ملخص ألهم السياسات
املحاسبية املتبعة من خالل املؤسسة -:
( )1/2استخدام التقديرات:
ً
إن إعداد القوائم املالية وفقا للمعايير املحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح واملتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد
ُ
ُ
تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم املحتملة في تاريخ القوائم املالية ،إضافة إلى اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل
تلك السنة وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد
تختلف عن هذه التقديرات.
( )2/2العرف املحاسبي:
ً
ً
تقوم املؤسسة بتسجيل أصولها وخصومها طبقا ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها ،ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا ملا يلي- :
(أ) اإلي ـ ـرادات:
ً
( )1يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا ألساس االستحقاق وذلك عند توافر
الشروط التالية- :
(/1/1أ) أن تتمتع املؤسسة بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية االستخدام في املستقبل.
(/2/1أ) أن تتوقع املؤسسة الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة.
ً
(/3/1أ) أن يكون التبرع قابال للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية.
ً
وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا لألساس النقدي.
( )2يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات في صورة خدمات ،أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس
القيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهيزات.
( )3تتكون املوارد املالية للمؤسسة مما يلي:
(/1/3أ) ما يخصصه لها املؤسس أو املؤسسون من أموال.
(/2/3أ) الهبات ،واألوقاف ،والوصايا ،والزكوات.
(/3/3أ) التبرعات التي تستقبلها بعد موافقة الوزارة.
(/4/3أ) إيرادات األنشطة ذات العائد املالي.
(/5/3أ) عائدات استثمار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة.
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مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
( )2/2تابع العرف املحاسبي:
(ب) املصـ ــروفات:
ً
( )1يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق.
ً
( )2يتم إثبات مصروفات األنشطة فور استحقاقها طبقا ملبدأ االستحقاق.
ً
( )3يتم إثبات مصروفات املس ــاعدات املتنوعة والزكاة طبقا لألساس النقدي.
النقدية وشبه النقدية:
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل واالستثمارات األخرى عالية السيولة قصيرة األجل
والتي فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
الذمم املدينة والدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى
يظهر املدينون بصافي القيمة القابلة للتحقيق وذلك بعد طرح مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ويتم احتساب مخصص الديون املشكوك في
تحصيلها ً
بناء على أعمار الديون وخبرة املؤسسة السابقة في تحصيلها ويتم إعداد الديون املشكوك في تحصيلها عند التحقق من عدم إمكانية
تحصيل هذه الديون.
املمتلكات والالت واملعدات- :
يتم االعتراف باملوجودات الثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من
الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها
ً
اإلنتاجي املقدر وفقا للمعدالت اآلتيه:
%25
سيارات
%5
مباني
%10
أثاث وتجهيزات
%15
اآلالت ومعدات وأجهزة
االستثمارات طويلة االجل:
تقوم املؤسسة بتسجيل استثماراتها بموجب التكلفة الفعلية عند إقتنائها ويتم تعديلها في الفترات املالية التي تلي تاريخ إقتنائها بما يخص املؤسسة
من صافي نتيجة االستثمارات ،ويتم إظهار ما يخص املؤسسة من صافي نتيجة االستثمارات كبند مستقل في قائمة االنشطة وفقا ملعيار املحاسبة
عن االستثمارات وفق طريقة حقوق امللكية
الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع:
ً
يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ املطلوب سدادها في املستقبل عن البضاعة أو الخدمات املستلمة سواء تم تقديم فواتير بها من قبل املورد أم لم
يتم تقديم فواتير.
مز ايا ومنافع املوظفين:
ً
تقدم املؤسسة خطة مزايا محددة للموظفين وفقا لنظام العمل والعمال باململكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط املنصوص عليها في
أنظمة اململكة العربية السعودية ،كما يتم تحديد تكلفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا املحددة باستخدام طريقة وحدة اإلضافة املتوقعة مع
استخدام جميع التبسيطات املسموح بها في القسم  28من املعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
التبرعات العينية:
يتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق في الفترة املحاسبية التي تم االستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك
السلع فإنه يجب تأجيل االعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها.
ضريبة القيمة املضافة:
تقوم املؤسسة بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تتمكن من استرداد مبالغ ضريبة القيمة املضافة التي يتم دفعها عن نفقات
املؤسسة ،وحتى تاريخ إصدار تلك القوائم املالية لم تقم املؤسسة بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السترداد تلك املبالغ كما أنها لم
تقم بفصل تلك املبالغ ضمن أصول قائمة املركز املالي لحين تسجيل املؤسسة وتتمكن من استرداد تلك املبالغ ،وذلك حتى يتم التأكد من املبالغ
الفعلية التي سيتم املوافقة على إعادتها للمؤسسة وعندها يتم عمل التسوية الالزمة إلظهار ذلك بدفاتر املؤسسة.
قائمة التدفقات النقدية:
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة.
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مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .3النقد لدى البنوك

مصرف الراجحي
بنك البالد

 31ديسمبر  2021م

 31ديسمبر  2020م

7,000,605
11,100

1,221,686
-

7,011,705

1,221,686

ً
 .4مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
ً
مصروفات مدفوعا مقدما
عهد وسلف عاملين
قروض حسنه
تأمينات لدى الغير
ضريبة القيمة املضافة
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 31ديسمبر  2021م

 31ديسمبر  2020م

470
45,521
1,374,906
30,000
210,211

470
47,524
1,260,879
30,000
46,157

1,661,108

1,385,030

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .5املمتلكات والالت واملعدات "بالصافي "
األراض ى

مباني

سيارات

الالت ومعدات وأجهزة

أثاث وتجهيزات

اإلجمالي

302,364

409,789

61,320

25,701

45,802

844,976

-

-

-

1,420

7,892

9,312

302,364

409,789

61,320

27,121

53,694

854,288

مجمع االستهالك  1يناير 2021م

-

)(44,398

)(27,198

)(19,787

)(22,815

)(114,198

إستهالك العام

-

)(20,490

)(15,330

)(3,310

)(5,376

)(44,506

مجمع االستهالك في 31ديسمبر2021م

-

)(64,888

)(42,528

)(23,097

)(28,191

)(158,704

صافي القيمة الدفترية في 31ديسمبر2021م

302,364

344,902

18,792

4,024

25,503

695,584

صافي القيمة الدفترية في 31ديسمبر 2020م

302,364

365,391

34,122

5,914

22,987

730,778

التكلفة في  1يناير 2021م
إضافات خالل العام
التكلفة في 31ديسمبر2021م
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مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .6مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مصروفات مستحقة
مبالغ تحت التسوية
مستشفى تداوي العام
صيدلية الدواء
ً
خدمات مدفوعه مقدما

 31ديسمبر  2021م
25,217
20,879
8,343
33

 31ديسمبر  2020م
40,569
6,422
-

54,472

46,991

 .7مخصص مزايا ومنافع املوظفين
الرصيد في أول السنة
املكون خالل السنة
املسدد خالل السنة

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

51,719
20,164
-

45,782
14,993
)(9,056

71,883

51,719

 .8تبرعات الزكاة النقدية
تبرعات الزكاة
تبرعات رعاية وكفالة األسر املحتاجة
تبرعات دعم العالج الطبي
تبرعات دعم بناء وصيانة املساجد

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

366,000
526,093
382,876
7,617,262

648,293
268,946
1,639,556

8,892,231

2,556,795

 .9اإليرادات األخرى
نسب إدارية مستقطعة من التبرعات العامة
نسب إدارية مستقطعة من إيرادات زكاة املال
نسب إدارية مستقطعة من إيرادات كفالة األسر
نسب إدارية مستقطعة من إيرادات دعم العالج الطبي
أخرى متنوعة

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

16,434

44,593
158,060
215,736
89,649
27,242

16,434

535,280

 .10املساعدات النقدية
مساعدات األسر
مصروف الزكاة
عالج املرض ي
مصروفات بناء املساجد
سقيا املاء
إفطار صائمين
دعم الجهات الخيرية
مصروفات محملة على النشاط
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 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

562,743
315,668
245,512
1,153,995
1,080
1,500
30,000
144,700

380,439
269,596
1,906,255
130,000
146,774

2,455,198

2,833,064

مؤسسة عثمان بن عبد العزيز السيف وابنائه الخيرية
مسـ ــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم ()125
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
 31ديسمبر ( 2021املبالغ بالرياالت السعودية)
 .11مصروفات عمومية وإدارية
مرتبات واجور وما في حكمها
تامينات اجتماعيه
منافع وخدمات
مزايا ومنافع املوظفين
تذاكر سفر
نقل وتحميل
قرطاسه ومطبوعات
مواد مستهلكه
هاتف وبريد ونت
كهرباء ومياه
صيانه وإصالح
رسوم حكوميه
مصروفات سيارات
نظافه وضيافه
عالج وتامين طبي
ايجارات
متنوعه
دعايا وإعالن
خسائررسماليه
استهالك ممتلكات واالت ومعدات
أخري

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر  2020م

338,106
11,390
0
20,164
5,284
0
1,229
578
5,980
6,846
6,080
43,792
10,963
8,373
6,239
65,141
207
100
0
44,506
2,021

307,191
11,995
16,674
14,993
0
100
3,121
568
5,629
4,847
16,564
25,171
6,189
11,144
113
55,000
21,725
0
542
46,220
0

576,999

547,786

 .12عام:
-

تم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة املؤسسة بتاريخ 1443 /10 /19هـ املوافق 2022 /05 /20م.
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