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 راج  املستق املتقرير 
 

 املوقرين                                          مجلس األمناء / أعضاء ةلى السادإ

     ةباز الخيري عبدالعزيز بنمؤسسة 

  (12برقم ) جتماعيةل امسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية 

 اململكة العربية السعودية - الرياض
 

 

  الرأي

ارة املوارد البشرية والتنمية ز واملسجلة بو  املؤسسة(الخيرية )باز  عبدالعزيز بن ملؤسسةلقد راجعنا القوائم املالية املرفقة 

م، وقائمة األنشطة وقائمة 2021ديسمبر  31في كما والتي تشتمل على قائمة املركز املالي  (،12جتماعية برقم )اإل 

وملخص بالسياسات املحاسبية الهامة بما في ذلك اإليضاحات املرفقة مع  املنتهية في ذلك التاريخ،التدفقات النقدية 

 القوائم املالية.
 

ـــبع تعرض القوائم املالية املرفقة فإن ،رأينا وفي  ــ ـــ ــــــرية، وانبــــــالج جميع دل منـ ــــوهـ            فيكما ة مؤســسلل املالي املركز الجـ

  التاريخ، ذلك في املنتهية ةسنالنقدية لل وتدفقاتها املالي م وأداءها2021ديسمبر  31
ً
للمعيار الدولي للتقرير املالي وفقا

 للربح.املعتمدة في اململكة للمنشآت غير الهادفة  للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
 

  أساس الرأي

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

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

لتزمنا بمسؤوليتنا إننا كما أ ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية، اململكة العربية السعودية فياملعتمدة  ةاملهن وآداب

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

 

 هنتباالفت 

 .( ريال سعودي 2,829,373مدين بمبلغ ) 2021ديمسبر  31بلغت صافي األصول غير املقيدة في 
 

 أمر آخر 

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

( 
ً
 .  ه1443 ربيع الثاني 12م املوافق 2021 نوفمبر 17في  بالرياضاملؤرخ  ة( بموجب تقرير متحفظقام بإبداء رأيا

 

 مسؤوليات الدارة عن القوائم املالية

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

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

جتماعية ومع النظام األساس ي للمؤسسة. عتمدة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية اإل األهلية والالئحة التنفيذية له امل

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 مراج  الحسابات املستق  

       ةباز الخيري عبدالعزيز بنمؤسسة 

 (12جتماعية برقم )مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية ال 

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية

 

 )تتمة( مسؤوليات الدارة عن القوائم املالية

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

تكن هناك نية ما لم  في املحاسبةستمرارية اإل  أمبد وتطبيقستمرارية باإل  األمور ذات العالقةعن و  بحسب مقتض ى الحال،

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

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

 

 راج  عن مراجعة القوائم املاليةاملمسؤوليات 

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

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

 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستقوم 
ً
 بأن عملية املراجعة التي تتم وفقا

ً
ولكنه ليس ضمانا

 
ً
 ية عند وجودها. قد تنشأ األخطاء من غش أو خطأ وتعتبر جوهرية منفردة أو مجتمعة، إذاالجوهر  كتشاف األخطاءإبدائما

 قتصادية للمستخدمين املتخذة على أساس هذه القوائم املالية.ن تؤثر بشكل جوهري على القرارات اإلأكان من املمكن 

 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة و 
ً
املنهي لحكم فإننا نمارس ا ،السعوديةلعربية اململكة ا فيكجزء من املراجعة وفقا

 يلي:نقوم بما  كمااملراجعة.  خاللالشك املنهي نزعة على  حافظون
 

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

لتوفير أساس إلبداء  الءمةاملخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وم ستجابة لتلكإوتنفيذ إجراءات مراجعة 

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

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

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

 .للمؤسسةولكن ليس لغرض إبداء رأي عن فعالية الرقابة الداخلية 

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

 دارة.املعدة من قبل اإل 
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 تقرير مراج  الحسابات املستق  

         ةباز الخيري عبدالعزيز بنمؤسسة 

 (12مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

 التقرير عن مراجعة القوائم املالية 

 

 )تتمة( راج  عن مراجعة القوائم املاليةاملمسؤوليات 

  على أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها،  استمرارية املحاسبي، وبناءً إستخدام اإلدارة ألساس اإل  مالءمةتقييم مدى

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

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

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

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

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

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

. 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 

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

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

 جتماعية ومع النظام األساس ي للمؤسسة.قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية اإل 

 
 
 
 

 ه1443 ذو الحجة 27 التـاريــــــــــخ:
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 عن الـعـزق والزيلعي

 ومراجعون قانونيون محاسبون 
 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 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 يضاحإ 

    األصول 

    األصول املتداولة

 12,849,675 11,391,358 (3) البنوك ىالنقد لد

 
ً
 286,154 292,291 (4) ى وأرصدة مدينة أخر  مصروفات مدفوعة مقدما

 200,593 162,030  املخزون

 13,336,422 11,845,679  إجمالي األصول املتداولة

    غير املتداولة األصول 

 13,099 13,568 (5) املمتلكات واآلالت واملعدات " بالصافي "

 291,629 1 (6) " بالصافي " أصول غير ملموسه

 304,728 13,569  غير املتداولة األصول إجمالي 

 13,641,150 11,859,248   األصول إجمالي   

 األصول  يفوصالتزمات ال

 

   

    لتزامات املتداولةال

 76,712 76,712 (7) موردي الخدمات

 63,689 63,168 (8) ى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر 

 954,620 - (9) ةقروض ميسر 

 1,095,021 139,880  اللتزامات املتداولةإجمالي 

    املتداولةغير لتزامات ال

 279,304 344,700 (10) املوظفينمزايا ومنافع مخصص 

 إجمالي اللتزامات غير املتداولة

 

 344,700 279,304 

 1,374,325 484,580  جمالي األلتزاماتإ

    صافي األصول 

 (979,413) (2,829,373)  صافي األصول غير املقيدة 

 11,916,558 14,204,041 (11) صــافــي األصــول املـقيدة

 1,329,680 -  أصول األوقاف صافي 

 12,266,825 11,374,668  أصول األوقافجمالي صافي إ

 13,641,150 11,859,248  لتزامات وصافي األصول إجمالي ال

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (14) 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  31 يعن السنة املنتهية ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (14) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .معها وتقرأال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ا

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 أوقاف مقيدة غير مقيدة إيضاح 

 إجمالي إجمالي إجمالي إجمالي إجمالي  

       االيرادات والتبرعات

  100,832  92,725 - - 92,725  ةنشطأرسوم برامج 

  6,000  - - - -  يراد االشتراكاتإ

  126,011  12,018 - 12,018 - (12) ةاملقيد ةالتبرعات النقدي

  1,670  996,366 996,366 - -  وقافأإيرادات 

 - - (2,326,046) 2,275,465 50,581  إعادة تصنيف لتحقيق قيد اإلستخدام

 234,513 1,101,109 (1,329,680) 2,287,483 143,306  مجموع اليرادات واملكاسب

       املصروفات والخسائر

 (165,630)  (50,581)  - - (50,581)  واملشاريع ةنشطمصاريف األ

 (1,374,900)  (1,649,526)  - - (1,649,526)  (13) املصروفات العمومية واإلدارية

 (1,509)  (1,531)  - - (1,531)   هالك العقارات ممتلكات ومعداتإ

 (291,630)  (291,628)  - - (291,628)   ةإطفاء موجودات غير ملموس

 (1,833,669) (1,993,266) - - (1,993,266)  مجموع املصروفات واملساعدات

 (1,599,156) (892,157) (1,329,680) 2,287,483 (1,849,960)  األصول التغير في صافي 

 12,199 - - - -  أرباح بيع أصول ثابته

 (1,586,957) (892,157) (1,329,680) 2,287,483 (1,849,960)  األصول التغير في صافي 

 13,853,782 12,266,825 1,329,680 11,916,558 (979,413)  صافي األصول في بداية السنة

 12,266,825 11,374,668 - 14,204,041 (2,829,373)  صافي األصول في نهاية السنة
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  قائمة التدفقات النقدية

 ية(املبالغ بالرياالت السعود) م2021ديسمبر  31 يالسنة املنتهية فعن 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (1,586,957) (892,157)   صول التغير في صافي األ 

    التغير في صافي األصول  ةالتعديالت لتسوي

  1,509  1,531   املمتلكات واآلالت واملعدات ستهالكإ

 (12,199)    -   ةأرباح بيع أصول ثابت

  291,630  291,628   ةإطفاء أصول غير ملموس

  44,214  65,396   املكون من مخصص مزايا ومنافع املوظفين 

 - (954,620)   قروض ميسرة

 (1,261,803) (1,488,222)  التغير في صافي األصول بعد التعديالت

    ةولاالتغيرات في األصول والخصوم املتد

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
  31,754 (6,137)   مصروفات مدفوعة مقدما

  3,766  38,563   شرطهأمخزون كتب و 

 (30,562) (521)   ى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر 

 (20,499) -  املوظفينومزايا املسدد من مخصص منافع 

 (1,277,344) (1,456,317)  األنشطة التشغيليةالنقدية الناتجة من  صافي

    ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة ال 

 - (2,000)  الت ومعداتإضافات ممتلكات واآل

 12,200 -  الت ومعداتآمتحصالت من بيع ممتلكات و 

 12,200 (2,000)  ستثماريةصافي التدفقات النقدية من األنشطة ال 

    ةالتمويلي ةنشطمن األ ةالتدفقات النقدي

 (8,000) -  ةاملسدد من قروض ميسر 

 (8,000) -  ةالتمويلي ةنشطمن األ ةصافي النقدي

 (1,273,144) (1,458,317)  وما في حكمها خالل السنة صافي التغير في رصيد النقدية

 14,122,819 12,849,675  في أول السنة لدى البنوكرصيد النقدية 

 12,849,675 11,391,358  في نهاية السنة لدى البنوكرصيد النقدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء (14) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
ً
 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها ا
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     :املؤسسةمعلومات عن  .1

  عبد العزيز بن باز الخيرية مؤسسة : املؤسسة سمأ( 1/1)

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

   هـ  1422/  1/ 3( بتاريخ 12)جتماعية برقم إل مسجلة بوزارة الشؤون ا( رقم التسجي : 1/3) 

  -: املؤسسة( أهداف 1/4)

 :يتلى تحقيق اآلإ - يعلى الربح املاد غراضها الحصول أن يكون من أدون  -تهدف املؤسسة 

 ية واملرئ ةواملسموع ةبكافة الصيغ املقروء ةوحفظه وتصنيف عنه،الشيخ عبد العزيز بن باز "رحمه هللا" وما أثر  ةرث العلمي لسماحجمع األ  -

     خدمة التراث العلمي وإتاحته للباحثين وطلبه العلم واملهتمين ولعموم املسلمين -

 عالقةالفتاء والجهات ذات واإل  ةالبحوث العلمي ةعتدال بالتنسيق مع رئاسإل وا ةتعميق منهج الوسطي إلىعداد ودعم الدراسات والبرامج التي تهدف إ -

 الشيخ عبد العزيز بن باز "رحمه هللا" وإخراجه بصيغ وتقنيات وقوالب ولغات متعدده وفق القنوات ةفادة من علم سماحتوسيع دائرة اإل  -

     جراءات الرسميةواإل 

  ةالعلمي ةستهداف خروجه وفق مراد املؤلف " رحمه هللا " وما يليق بمكانتإحماية علم سماحه الشيخ " رحمه هللا من التعدي و  -
    

 نفس السنة امليالدية ديسمبر منبنهاية شهر  ياألول من شهر يناير وتنته يالسنة املالية ف تبدأ املالية:( السنة 1/5) 
 

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة: .2

 ملتطلبات اإلثبات والقياس واإلفصاح الواردة في املعيار ال
ً
 وفقا

ً
 عنها بالريال السعودي وفقا

ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
دولي للتقرير املالي أ

املعايير املحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة،  ةللمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم املعتمد في اململكة فيما لم تعالج

األساسية  واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين املالئمة لظروف املؤسسة، وحسب متطلبات الالئحة

   -ملتبعة من خالل املؤسسة :ملخص ألهم السياسات املحاسبية ا يوفيما يل ،للمؤسسة املعتمدة من الوزارة

  
 

      ستخدام التقديرات: إ( 2/1)

 
ً
ستخدام التقديرات إواملتعارف عليها يتطلب  للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجمإن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمل التي فتراضاتواإل 
ُ
إضافة إلى اإليرادات ، تاريخ القوائم املالية في ةقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

سجلة خالل تلك السن
ُ
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة  ةواملصروفات امل

 ئج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.إال أن النتا
 

 : املحاسبي( العرف 2/2) 

 ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها املؤسسةتقوم 
ً
  ،بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

ً
  -:يملا يل ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

        )أ( اإليــــــرادات:

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

         -:ةالشروط التالي

 .املستقبل في ستخدامشكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية اإل  بأيبسلطة 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 تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس  ،خدماتصورة  في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات 2)

 .تالقيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهيزا

 تتكون املوارد املالية للمؤسسة مما يلي:( 3)

 لها املؤسس أو املؤسسون من أموال. ة/أ( ما يخصص3/1) 

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

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

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

 /أ( عائدات استثمار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة.3/5) 
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 : املحاسبيالعرف تاب  ( 2/2)

     )ب( املصـــــروفات:

 ملبدأ اإل إ( يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور 1)               
ً
     ستحقاق.ستحقاقها طبقا

 ملبدأ اإل إ( يتم إثبات مصروفات األنشطة فور 2)               
ً
     ستحقاق.ستحقاقها طبقا

 لألساس3)               
ً
  .النقدي ( يتم إثبات مصروفات املســـاعدات املتنوعة والزكاة طبقا

 

     النقدية: ةالنقدية وشب

األخرى عالية السيولة قصيرة األجل  ستثماراتعلى النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل واإل  ةيشتمل النقد وما في حكم

 .شهر أو أقلأستحقاقها األصلية ثالثة إوالتي فترة 
 

 الذمم املدينة والدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى 

في  حتساب مخصص الديون املشكوكإيظهر املدينون بصافي القيمة القابلة للتحقيق وذلك بعد طرح مخصص الديون املشكوك في تحصيلها ويتم 

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

       تحصيل هذه الديون.
 

 -واآلالت واملعدات: متلكاتامل

ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عالية من  للمؤسسةقتصادية مستقبلية إستخدامها تدفق منافع إعندما يترتب على الثابتة  عتراف باملوجوداتيتم اإل 

 إالدقة ويتم 
ً
ستهالك وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها منها مجمع اإل  ثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا

 
ً
 :هتيللمعدالت اآل اإلنتاجي املقدر وفقا

 %10 أثاث ومفروشات %25 سيارات

 %10 أجهزة تكييف %13 أجهزة كمبيوتر

 %15 لوحات إعالنية %10 معدات مكتبية

 %3 خزن ماليه %10 ديكورات وتجهيزات

   %10 عدد وأدوات
 

  

 الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدف :

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

 يتم تقديم فواتير.
 

 :ايا ومناف  املوظفينز م

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

ستخدام طريقة وحدة اإلضافة املتوقعة مع إأنظمة اململكة العربية السعودية، كما يتم تحديد تكلفة تقديم املزايا بموجب خطة املزايا املحددة ب

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

    التبرعات العينية:

فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك  ستالماإل تم  التيالفترة املحاسبية  فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق  

 بتلك التبرعات إلى حين بيعها. عترافاإل السلع فإنه يجب تأجيل 
 

 ضريبة القيمة املضافة:

سترداد مبالغ ضريبة القيمة املضافة التي يتم دفعها عن نفقات إتقوم املؤسسة بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تتمكن من 

 .املؤسسة
 

    قائمة التدفقات النقدية:

 .باشرةامليتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير 
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 البنوك                                 لدى النقد  .3

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                  

  1,328,194   1,411,294  مصرف الراجحي عام

  11,521,481   9,980,064  ستثمارالبنك السعودي لل 

 11,391,358 12,849,675 
 

 وأرصدة مدينة أخرى  .4
ً
 مصروفات مدفوعة مقدما

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                  

  127,672   131,975 ذمم عاملين

  150,000   150,000 دفعات مقدمة موردين

  8,482   10,316 ى أرصدة مدينة أخر 

 292,291 286,154 
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 "بالصافي "الت واملعدات املمتلكات واآل .5

 

 

 

  

أثاث  

 ومفروشات

أجهزة 

 كمبيوتر

ديكورات  لوحات إعالنية معدات مكتبية أجهزة تكييف أجهزة كهربائية

 وتجهيزات

عدد  ةخزن مالي

 وأدوات 
 الجمالي

 798,655 550 8,987 21,920 49,354 136,731 82,797 76,632 239,706 181,978 م2021يناير  1ي التكلفة ف

 2,000 - - - - - - - 2,000 - إضافات خالل العام

 800,655 550 8,987 21,920 49,354 136,731 82,797 76,632 241,706 181,978 م2021ديسمبر 31التكلفة في 

 (785,556) (549) (3,567) (21,919) (49,353) (135,828) (82,796) (74,577) (239,388) (177,579) م2021يناير  1 االستهالكمجمع 

 (1,531) - - - - (386) - (629) (146) (370) إستهالك العام 

 (787,087) (549) (3,567) (21,919) (49,353) (136,214) (82,796) (75,206) (239,534) (177,949) م2021ديسمبر31ستهالك في مجم  اال 

 13,568 1 5,420 1 1 517 1 1,426 2,172 4,029 م2021ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 

 13,099 1 5,420 1 1 903 1 2,055 318 4,399 م2020ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية في 
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 األصول غير امللموسة  .6

  الجمالي ةلكترونيال ةاملوسوع 

 1,166,519 1,166,519 2021يناير  1التكلفة في 

 1,166,519 1,166,519 2021 ديسمبر 31التكلفة في

 (874,890) (874,890) 2021يناير 1مجمع اإلطفاء في 

 (291,628) (291,628) إطفاء العام

 (1,166,518) (1,166,518)  2021ديسمبر 31في  اإلطفاءمجمع 

 1 1 م 2021ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 291,629 291,629 م 2020ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 

 

 موردي الخدمات  .7

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 76,712 76,712 ثير للنشر والتوزيعدار األ

 76,712 76,712 

 

 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  .8

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

  59,303   59,303  ةمرتبات مستحق

  4,386   3,865  ةمستحق ةجتماعيإمينات أت

 63,168 63,689 
 

 

  ةقروض ميسر  .9

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 954,620 - قروض *

 - 954,620 
 

 تبرعات نقدية لشراء وبناء األوقاف   ىلإ( تم تحويل تلك القروض 15رقم ) ء* حسب قرار مجلس األمنا -

  
   

  مناف  املوظفين و مزايا مخصص  .10

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

  255,589  279,304 ةالسن ةالرصيد في بداي

 (20,499)  - سنةاملنصرف خالل ال

  44,214  65,396 سنةاملكون خالل ال

 279,304 344,700 الرصيد في نهاية السنة
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 صافي األصول املقيدة  .11

 2021ديسمبر  31 2021املحرر من القيود خالل عام  2021املقيد خالل  2020الرصيد في  

 7,724,217 - 6,593,300  1,130,917  مشاريع علمية

 377,292 (50,581)  12,018  415,855 طباعة كتب وأشرطة

 - (531,175)  -  531,175 الكفارات

 - (39,539)  -  39,539 العقائق

 - (30,450)  -  30,450 النذور 

 - (105,773)  -  105,773 مساعدة الزواج

 - (1,088,009)  -  1,088,009 بناء مساجد

 - (845,380)  -  845,380 مساهمة بناء مساجد

 60,786    -  -  60,786 حلقات تحفيظ

 - (150,517)  -  150,517 حفر اآلبار

 - (1,195,295)  -  1,195,295 كفالة األيتام

 - (1,724,141)  -  1,724,141 كفالة األسر

 - (333,425)  -  333,425 إفطار صائم

 - (31,115)  -  31,115 عالج مريض

 - (196,192)  -  196,192 الهدي

 - (33,017)  -  33,017 تحجيج مسلم

 - (52,452)  -  52,452 الفدي

 - (3,486)  -  3,486  زكاة الفطر

 - (780)  -  780 وجبة حاج

 - (79,550)  -  79,550 بطانية شتاء

 - (9,727)  -  9,727 املدرسيةالحقيبة 

 - (45,150)  -  45,150 إنابة حاج

 - (1,243,550)  -  1,243,550 أيتام

 - (54,921)  -  54,921  تفريج كربة

 6,041,746 - 3,526,390  2,515,356  تبرعات الوقف

 11,916,558 10,131,708 (7,844,225) 14,204,041 

 

 

   ةاملقيد ةالتبرعات النقدي .12

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 118,570 - ةاملشاريع العلمي

 7,441 12,018 كتب ةتبرعات طباع

 12,018 126,011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باز الخيرية عبدالعزيز بنمؤسسة 

 (12)جتماعية برقم مســـــجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية اال 

 اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

 )املبالغ بالرياالت السعودية( 2021ديسمبر  31
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 مصروفات عمومية وإدارية  .13

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

  1,070,489   1,350,195 جور ومافي حكمهاأرواتب و 

  40,349   25,828 جتماعيهمينات اإل أالت

  60,000   60,000 يجارمصاريف اإل 

  2,200   4,574 ومطبوعات ةأدوات كتابي

  6,395   4,992 مصاريف بريد وبرق وهاتف

  19,934   23,587   مصاريف كهرباء ومياه

  16,192   15,660  وإصالح وترميم ةصيان

  2,651   5,170 ةمصاريف ضياف

  44,214   65,394 مزايا ومنافع املوظفين 

  3,500  - جهزه وبرامجأمصاريف صيانه و 

  71,652   51,575 شتراكاتإمصاريف رسوم و 

  31,947   42,551 مين طبي وعالجأت

  5,377  - ى خر أمصروفات 

 1,649,526 1,374,900 

 

 

 عام: .14
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