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 راج  املستق  املتقرير 
 

 املوقرين                                          مجلس األمناء / أعضاء ةلى السادإ

 األهليةمؤسسة عبد هللا الدباغ 

  (107مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

 اململكة العربية السعودية  – كة املكرمةم

  
 

  الرأي

ارة املوارد البشرية والتنمية ز واملسجلة بو  )املؤسسة( األهليةعبد هللا الدباغ  ملؤسسةلقد راجعنا القوائم املالية املرفقة 

م، وقائمة األنشطة وقائمة 2021ديسمبر  31في كما والتي تشتمل على قائمة املركز املالي  (،107االجتماعية برقم )

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

 القوائم املالية.
 

ـــبع تعرض القوائم املالية املرفقة فإنرأينا، وفي  ــــوهـــــــرية، وانبــــــالج جميع دل منــــــ             فيكما ة مؤســسلل املالي املركز الجـ

  التاريخ، ذلك في املنتهية ةسنالنقدية لل وتدفقاتها املالي م وأداءها2021ديسمبر  31
ً
عايرر التقرير املالي املعتمدة في ملوفقا

 للربح.اململكة للمنشآت غرر الهادفة 

 

  أساس الرأي

 للمعايرر الدولية للمراجعة املعتمدة في 
ً
تلك املعايرر  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

كما أننا التزمنا بمسؤوليتنا  ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية، اململكة العربية السعودية فياملعتمدة  ةاملهن وآداب

 لتلك القواعد. ب
ً
إعتقادنا أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالءمة لتوفرر أساس إلبداء األخالقية األخرى وفقا

 رأينا.
 

 أمر أخر   

ــــع آخر 2020ديسمبر  31تمت مراجعه القوائم املالية للجمعية عن السنة املالية السابقة واملنتهية في  ــ ــ م من قبل مراجـ

 
ً
 .هـ 1442 شوال 7م املوافق 2021 مايو 19في  بالرياضبموجب تقريره املؤرخ غرر معدل )نظيف( والذي قام بإبداء رأيا

 

 مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية

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

 للربح باإلضافة غرر الهادفة 
ً
لنظام املؤسسات  للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغررة ومتوسطة الحجم ووفقا

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

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

 أو خطأ.
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 تقرير مراج  الحسابات املستق  

 األهليةمؤسسة عبد هللا الدباغ 

 (107مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

 

 )تتمة( املاليةمسؤوليات اإلدارة عن القوائم 

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

تكن هناك نية ما لم  في املحاسبةستمرارية اال  أمبد وتطبيقستمرارية 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. 

 

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

 

 راج  عن مراجعة القوائم املاليةاملمسؤوليات 

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

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

 
ً
 ملعايرر املراجعة الدولية املعتمدة في اململكة العربية السعودية ستقوم دائما

ً
 بأن عملية املراجعة التي تتم وفقا

ً
ليس ضمانا

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

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

 ملعايرر املراجعة الدولية املعتمدة و 
ً
املنهي لحكم فإننا نمارس ا ،السعوديةالعربية اململكة  فيكجزء من املراجعة وفقا

 يلي:نقوم بما  كمااملراجعة.  خاللالشك املنهي نزعة على  حافظون

 

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

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

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

 األهليةمؤسسة عبد هللا الدباغ 

 (107مسجلة بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم )

 

 )تتمة( راج  عن مراجعة القوائم املاليةاملمسؤوليات 

  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 تثرر 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

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

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

  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 برن عدة املدارة إنقوم بإبالغ 

 املراجعة.الرقابة الداخلية التي نكتشفها أثناء 

 

 املتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى 

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

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.

 
 
 
 

 ه1443 ذو الحجة 05 التـاريــــــــــخ:
افــق:  م2022 يوليو 04 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 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 يضاحإ 

    األصول 

    األصول املتداولة

 233,526 157,794 (3) البنوك ىالنقد لد

 
ً
 193,437 226,532 (4) ى وأرصدة مدينة أخر  مصروفات مدفوعة مقدما

 426,963 384,326  إجمالي األصول املتداولة

 426,963 384,326   إجمالي األصول   

 األصول  يفوصالتزمات اال

 

   

    لتزامات املتداولةاال

 34,625 39,236 (5) ى مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخر 

 83,476 233,536 (6) الدائنون 

 118,101 272,772  االلتزامات املتداولةإجمالي 

    املتداولةغير لتزامات اال

 71,932 294,299  مزايا ومنافع املوظفرن مخصص 

 إجمالي اإللتزامات غير املتداولة

 
 294,299 71,932 

 190,033 567,071  لتزاماتأجمالي اإل

    صافي األصول 

 236,930 (182,745)  صافي األصول غرر املقيدة 

 236,930 (182,745)  جمالي صافي األصول إ

 426,963 384,326  لتزامات وصافي األصول إجمالي اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها اجزءً  (9) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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  األنشطةقائمة 

 (املبالغ بالرياالت السعوديةم )2021ديسمبر  31 يعن السنة املنتهية ف

 م2020ديسمبر  31 م2021ديسمبر  31 غرر مقيدة إيضاح 

 إجمالي إجمالي إجمالي  

     التبرعات والهبات

 5,796,905 3,603,474 3,603,474  عالقة(مجموعة الدباغ القابضة )أطرف ذات 

 5,796,905 3,603,474 3,603,474  إجمالي التبرعات والهبات 

     املصروفات والتكاليف

 (2,134,086) (2,348,846) (2,348,846) (7) مساعدات نقدية 

 (220,777) (155,993) (155,993)  دعم دار الكرامة

 (1,451,254) (1,518,310) (1,518,310) (8) املصروفات العمومية واإلدارية

 (3,806,117) (4,023,149) (4,023,149)  إجمالي املصروفات والتكاليف

 1,990,788 (419,675) (419,675)  األصول خالل السنة  صافيالتغرر في 

 (1,753,858) 236,930 236,930  صافي األصول في بداية السنة

 236,930 (182,745) (182,745)  صافي األصول في نهاية السنة

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .معها وتقرأال يتجزأ من هذه القوائم املالية  اجزءً  (9) ى( إل1املرفقة من رقم )إن اإليضاحات 
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  قائمة التدفقات النقدية

 ية(املبالغ بالرياالت السعود) م2021ديسمبر  31 يعن السنة املنتهية ف

 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31  

    التدفقات النقدية من االنشطة الرئيسية

 1,990,788 (419,675)   صول التغرر في صافي األ 

    تعديالت للبنود غير النقدية

 22,259 222,367  املكون من مخصص مزايا ومنافع املوظفرن 

    س املال العام أالتغير في ر 

 وأرصدة مدينة أخر 
ً
 (183,144) (33,095)  ى مصروفات مدفوعة مقدما

 (7,700) 4,611   ى وأرصدة دائنة أخر  مصروفات مستحقة

 61,502 150,060  الدائنون 

 (1,720,174) -  املستحق من أطراف ذات عالقة

 163,531 (75,732)  التشغيلية ةفي( األنشطصافي النقدية )املستخدم 

 163,531 (75,732)  وما في حكمها خالل السنة صافي التغرر في رصيد النقدية

 69,995 233,526  السنة في أول د لدى البنوك رصيد النق

 233,526 157,794  في نهاية السنة د لدى البنوكرصيد النق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ال يتجزأ من هذه القوائم املالية وتقرأ معها اجزءً  (9) ى( إل1إن اإليضاحات املرفقة من رقم )
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 املتممة للقوائم املالية اإليضاحات

 )املبالغ بالرياالت السعودية( 2021ديسمبر  31
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     :املؤسسةمعلومات عن  .1

  األهليةمؤسسة عبد هللا الدباغ : املؤسسة اسم( 1/1)

    اململكة العربية السعودية – كة املكرمةم - جدة :الرئيس ي( املركز 1/2)

   هـ  1434/  9/ 13بتاريخ  (107)جتماعية برقم بوزارة الشؤون اال مسجلة ( رقم التسجي : 1/3) 

  -املؤسسة: ( أهداف 1/4)

 :يتلى تحقيق اآلإ -غراضها الحصول على الربح املادى أن يكون من أدون  -تهدف املؤسسة 

     سر املحتاجة واالسر ذات الدخل املحدود.دعم األ  -

     توضيحا تفصيليا بالنظام االساس ي للمؤسسة.غرر ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحه  -

  م.2021 يبنهاية شهر ديسمبر من العام املال وتنتهيم 2021ياملال يناير العامتبدأ السنة املالية في االول من  ( السنة املالية:1/5) 
 

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة: .2

 
ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
 للمعايرر املحاسبية للمنشآت غرر الهادفة للربح املعتمدة في اململكة العربية أ

ً
عنها بالريال السعودي وفقا

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

املعايرر املحاسبية للمنشآت غرر الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية اململكة فيما لم تعالجه 

ملخص ألهم  يوفيما يل ،األساسية للمؤسسة املعتمدة من الوزارة للمراجعرن واملحاسبرن املالئمة لظروف املؤسسة، وحسب متطلبات الالئحة

     -تبعة من خالل املؤسسة :السياسات املحاسبية امل
 

      ستخدام التقديرات: ا( 2/1)

 
ً
ستخدام التقديرات اواملتعارف عليها يتطلب  للمعيار الدولى للتقرير املالى للمنشآت الصغررة ومتوسطة الحجمإن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمل التي واالفتراضات
ُ
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 
ً
 ملا  ،بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

ً
  -يلي: ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

        )أ( اإليــــــرادات:

 ألساس اال  ( يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات1)
ً
ستحقاق وذلك عند توافر واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

         -التالية: الشروط 

 .املستقبل في ستخدامشكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية اال  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 مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث  ،منافعأو  ،تجهرزاتأو  ،خدماتصورة  في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات 2)

 .تتعكس القيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع أو التجهرزا

 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) 

 /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) 

     املصـــــروفات:)ب( 

 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( يتم إثبات مصروفات املســـاعدات ا3)               
ً
  .النقدي ملتنوعة والزكاة طبقا
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     النقدية وشبه النقدية:

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

 .شهر أو أقلأوالتي فترة استحقاقها األصلية ثالثة 
 

 املدينة والدفعات املقدمة واألرصدة املدينة األخرى الذمم 

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

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

       تحصيل هذه الديون.
 

 -واملعدات: واآلالت  متلكاتامل

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

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

 
ً
 :هتيللمعدالت اآل اإلنتاجي املقدر وفقا

   10% 
 

  

 الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدف :

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

 يتم تقديم فواترر.
 

 :ايا ومناف  املوظفينز م

 
ً
لنظام العمل والعمال باململكة العربية السعودية كما هو محدد في الشروط املنصوص عليها في  تقدم املؤسسة خطة مزايا محددة للموظفرن 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 الصغررة ومتوسطة الحجم. 28القسم استخدام جميع التبسيطات املسموح بها في 
 

    التبرعات العينية:

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

 بتلك التبرعات إلى حرن 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:

 .باشرةاملا للطريقة غرر وفًق يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية 
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 البنوك                                  ىالنقد لد .3

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                  

 139,253 157,766 اللبنك السعودي الفرنس ي

 94,273 28 بنك سامبا

 157,794 233,526 

 

 وأرصدة مدينة أخرى  .4
ً
 مصروفات مدفوعة مقدما

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31                                  

 52,718 166,788 تأمرن طبي مدفوع مقدم

  ةإيجارات مدفوع
ً
 39,733 - مقدما

 82,866 42,296 ضريبة القيمة املضافة

 - 328 عهد

 17,120 17,120 تأمينات مستردة

 
ً
 1,000 - مدفوعات مقدما

 226,532 193,437 

 

 وأرصدة دائنة أخرى  ةمصاريف مستحق .5

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 2,437 7,048 تأمينات إجتماعية مستحقة

 32,188 32,188 مصاريف مستحقة

 39,236 34,625 

 

 الدائنون  .6

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 3,341 7,346 صيدلية الجواهر

 60,585 - شركة ريم

 19,550 - شركة نظم املصاعد للمقاوالت

 - 226,190 الدكان

 233,536 83,476 
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  املساعدات النقدية  .7

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 1,184,265 631,196 مساعدات السلة الغذائية

 - 87,000 مساعدات كسوة العيد

 183,807 321,136 مساعدات صحية

 64,002 47,625 برنامج إعانة قداما العاملرن

 441,767 659,142 خدمات العائلة

 - 129,250 الخرريةتبرعات الجمعيات 

 195,000 209,500 أضاحي ال دباغ

 - 10,000 دعم االسكان

 - 52,997 إعانات مالية

 - 201,000 إعانات موسمية

 65,245 - مساعدات قروض متعثرة

 2,348,846 2,134,086 
 

 

 

 مصروفات عمومية وإدارية  .8

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 

 953,516 1,004,835  الرواتب واألجور وما في حكمها

 102,988 35,400 إيجاراات

 43,083 37,754 التأمينات االجتماعية

 10,000 5,000  مكافأت

 - 35,365 رسوم حكومية

 168,446 289,267 تأمرن طبي

 17,750 3,990 كهرباء ومياه

 19,100 449 خرى تكلفة العمالة األ 

 11,590 21,284 تذاكر سفر عاملرن ونقل وانتقال

 22,259 42,969 مزايا ومنافع املوظفرن 

 28,908 3,738 قرطاسية ومطبوعات

 3,300 22,509 تدريب عاملرن

 20,876 - صيانة وإصالح ونظافة

 468 2,245 م. بنكية

 48,970 13,505 ى أخر 

 1,518,310 1,451,254 
 

 عام: .9

 م.2022 /04/07املوافق هـ 1443 /05/12بتاريخ  املؤسسةتم إعتماد القوائم املالية من قبل إدارة  -
 


