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غير منتظممنتظمال يوجديوجد

يوجددفتر اليومية

يوجددفتر االستاذ العام

يوجديوجددفتر الجرد

يوجديوجدسجل االصول الثابتة

يوجددفتر الصندوق

يوجددفتر البنك

يوجدسجل العهدة

يوجديوجدسجل العضوية

يوجديوجدسجل اجتماعات مجلس االدارة

يوجديوجد(خيرية  )سجل التبرعات العينية 

يوجديوجد(خيرية  )سجل التبرعات النقدية 

يوجديوجد(نقدي  )سند القبض 

يوجد(عيني  )سند استالم 

يوجدسند الصرف

يوجدسند قيد يومية

ال يوجدكرت الصنف

يوجديوجد(اخراج  )اذن صرف عيني 

يوجديوجد(ادخال   )اذن استالم عيني  

المستندات

السجالت

البيان

ال يوجديوجد

يدويبرنامج حاسوبي
السببال يوجد

  : السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : ثانيا 



اإلمجاليايراداتتربعاتاإلمجاليايراداتتربعاتاإلمجاليايراداتتربعاتاإلمجاليايراداتتربعات

-   ايرادات وتبرعات مقيدة311        -     -     

-   639,526.00 639,526.00 639,526.00 زكاة31101   639,526.00

-   402,312.00 402,312.00 402,312.00 نقدوة- تربعات وهبات مقيدة 31102   402,312.00

-   605,408.00 605,408.00 605,408.00 عينية- تربعات وهبات مقيدة 31103   605,408.00

-   خدمات تطوعية- تربعات وهبات  مقيدة 31104        -        -     -     

-   174,614.00 174,614.00 174,614.00 املنح  احلكومي- تربعات وهبات  مقيدة 31105   174,614.00

-   اورادات مقيدة31106        -        -     -     

-   1,821,860 إمجالي االورادات والتربعات املقيدة   1,821,860   -      -     -      -     -     -   1,821,860   -   1,821,860

-   ايرادات وتبرعات غير مقيدة312        -     -     

-   1,080,968.00 1,080,968.00 1,080,968.00 نقدوة- تربعات  وهبات غري مقيدة 31201   1,080,968.00

-   عينية- تربعات وهبات غري مقيدة 31202        -        -     -     

-   خدمات تطوعية- تربعات وهبات غري مقيدة 31203        -        -     -     

-   (خصم ممنوح  )تربعات ختفيض التزام 31204        -        -     -     

-   8,700.00 8,700.00 اورادات غري ومقيدة31205      8,700.00 8,700.00

-   إمجالي االورادات والتربعات غري املقيدة      -     -    1,080,968 8,700 1,089,668   -     -     -   1,080,968 8,700 1,089,668

-   ايرادات وتبرعات اوقاف313        -     -     

-   72,617.00 ################تربعات نقدوة  لبناء أو شراء أوقاف31301   72,617.00

-   3,970.00 3,970.00 3,970.00 تربعات عينية أوقاف31302   3,970.00

-   روع أوقاف- إورادات 31303      -        -     -     

-   ارباح استثمارات وقفية31304      -        -     -     

-   إمجالي االورادات والتربعات الوقفية      -     -      -      -     -    76,587   -   76,587 76,587   -   76,587

-   1,821,860 اإلمجالي العام   1,821,860 1,080,968 8,700 1,089,668 76,587   -   76,587 2,979,415 8,700 2,988,115

تربعات وايرادات  غري مكيدة

تقرير التبرعات وااليرادات 

رقم احلساب
اإلمجالي العام

اسم احلساب
تربعات وايرادات أوقافتربعات وايرادات مكيدة



المثلغ إسم الحسابرقم الحساب
مصاريف المراكس 

اإلداريح

مصاريف الثرامج 

واألنشطح

مصاريف 

التشغيل 

المحملح على 

النشاط

مصاريف 

األوقاف

مصاريف 

مراكس جمع 

األموال

مصاريف 

مراكس 

االستثمار

مصاريف 

الحوكمح

المصروفاخ 4

انمصبريف انعمىميت واإلداريت41

انمىظفيه/ حكبنيف انعبمهيه 411

الرواتة واألجور النقذيح41101

   106,398.00    86,616.00   193,014.00اىشواتت واألجىس االعبعيخ 41101001

               -ثذه اىغنِ 41101002

       7,200.00      6,000.00     13,200.00ثذه اىَىاصالد 41101003

               -ثذه اتصبه 41101004

               -ثذه اػبشخ 41101005

               -ثذه غجيؼخ ػَو 41101006

     26,400.00    29,500.00     55,900.00اىؼَو اإلظبفي 41101007

       3,738.00    17,070.00     20,808.00تأٍيْبد اجتَبػيخ 41101008

مسايا وحوافس41102

               -اإلجبصاد 41102001

               -تزىنش اىغفش41102002

               -اىتأٍيِ اىطجي 41102003

               -ٍصبسيف اىؼالج 41102004

               -ٍنبفبد وحىافض ٍىعَيخ 41102005

               -ٍنبفبد وحىافض عْىيخ 41102006

               -ٍنبفبد وحىافض أخشي 41102007

               -ٍصبسيف اىطؼبً 41102008

               -ثذه اثبث 41102009

               -تجذيذ إقبٍبد - ٍصبسيف حنىٍيخ 41102010

               -تأشيشاد - ٍصبسيف حنىٍيخ 41102011

               -ّقو مفبالد  - ٍصبسيف حنىٍيخ 41102012

               -سعىً - ٍصبسيف حنىٍيخ 41102013

               -سعىً اىَذاسط 41102014

               -ٍالثظ اىؼَبه اىَىحذ41102015

               -تأٍيِ اىؼبٍييِ 41102016

    12,000.00     12,000.00ػَبىخ ٍؤقته - تنبىيف اىؼبٍييِ 41102017

               -تنبىيف ّقو اىؼبٍييِ ثيِ اىَىاقغ 41102018

               -ثذه االّتذاة41102019

    11,517.00     11,517.00تؼىيعبد ّهبيخ اىخذٍخ 41102020

20/6/30 الى 20 / 4 / 1تقرير مصاريف الجمعيح حسة التصنيف الوظيفي للفترج من 



انخكبنيف انخشغيهيت 412

انمسخههكبث41201

               -ٍغتيضٍبد ٍنتجيخ41201001

               -ٍغتيضٍبد أّظَخ اىَؼيىٍبد 41201002

         190.00          190.00اىىقىد واىَحشوقبد 41201003

         300.00          300.00ٍطجىػبد 41201004

               -تؼجئخ وتغييف41201005

               -ٍىاد اىتْظيف41201006

               -ٍغتيضٍبد اىَطجخ 41201007

               -أدواد ٍغتهينخ ٍصشوفخ41201008

               -ٍغتهينبد أخشي41201009

انصيبوت واإلصالح 41202

               -اىَحغْخ / األساظي واألساظي اىَطىسح - صيبّخ وإصالح 41202001

               -اىَحغْخ / األساظي واألساظي اىَطىسح - صيبّخ وإصالح 4120200101

               -اىَجبّي -صيبّخ وإصالح 41202002

               -اىَجبّي -صيبّخ وإصالح 4120200201

               -اىَجبّي  اىَشتشاح - صيبّخ وإصالح 4120200202

               -اىَجبّي اىَتجشع ثهب- صيبّخ وإصالح 4120200203

               -ٍجبّي ػيً اسض ٍغتأجشح - صيبّخ وإصالح 4120200204

               -تجغيْبد ٍجبّي ٍَيىمخ 4120200205

               -تحغيْبد ٍجبّي ٍغتأجشح4120200206

               -االد وٍؼذاد - صيبّخ وإصالح 41202003

               -االد وٍؼذاد - صيبّخ وإصالح 4120200301

               -االد وٍؼذاد 4120200302

               -االد وٍؼذاد صْبػيخ 4120200303

               -االد وٍؼذاد صيبّى وتشغيو 4120200304

               -االد وٍؼذاد وسػ4120200305

               -االد وٍؼذاد حبويبد وٍقطىساد 4120200306

               -اىغيبساد - صيبّخ وإصالح 41202004

       350.00          350.00اىغيبساد - صيبّخ وإصالح 4120200401

               -قطغ غيبس 4120200402

               -صيبّخ دوسيخ 4120200403

               -اغبساد 4120200404

               -أجىس صيبّخ 4120200405

               -األثبث اىَنتجي - صيبّخ وإصالح 41202005

               -األثبث اىَنتجي - صيبّخ وإصالح 4120200501

               -االد وٍؼذاد ٍنتجيخ- صيبّخ وإصالح 41202006

               -االد وٍؼذاد ٍنتجيخ- صيبّخ وإصالح 4120200601

               -ػذد وأدواد - صيبّخ وإصالح 41202007

               -ػذد وأدواد - صيبّخ وإصالح 4120200701

               -أدواد وأجهضح اىؼشض - صيبّخ وإصالح 41202008



               -أدواد وأجهضح اىؼشض - صيبّخ وإصالح 4120200801

               -أجهضح االتصبه واألٍِ واىحَبيخ- صيبّخ وإصالح 41202009

               -أجهضح االتصبه واألٍِ واىحَبيخ- صيبّخ وإصالح 4120200901

               -اجهضح اىحبعت االىي وٍيحقبتهب - صيبّخ وإصالح 41202010

       350.00          350.00اجهضح اىحبعت االىي وٍيحقبتهب - صيبّخ وإصالح 4120201001

               -اجهضح اىتذفئخ واىتجشيذ واىتهىيخ - صيبّخ وإصالح 41202011

               -اجهضح اىتذفئخ واىتجشيذ واىتهىيخ - صيبّخ وإصالح 4120201001

               -اىيىحبد اىَؼذّيخ - صيبّخ وإصالح 41202012

               -اىيىحبد اىَؼذّيخ - صيبّخ وإصالح 4120201201

انمىبفع وانخذمبث وانخأميه 41203

انكهرببء41203001

انميبي ومصبريف انصرف انصذي41203002

انهبحف وانفبكس واإلوخروج41203003

حكبنيف انبريذ وانبرقيبث 41203004

مصبريف انخأميه 41203005

               -عيبساد - ٍصبسيف اىتأٍيِ 4120300501

               -اىحشيق- ٍصبسيف اىتأٍيِ 4120300502

               -اىغشقبد- ٍصبسيف اىتأٍيِ 4120300503

               -مصبريف انشذه 41203006

               -اجىر حذميم وحىسيم 41203007

               -مصبريف انضيبفت 41203008

               -اإليجبراث41203009

               -أساظي- إيجبس ٍَتينبد 4120300901

               -ٍنبتت- إيجبس ٍَتينبد 4120300902

               -ٍغتىدػبد- إيجبس ٍَتينبد 4120300903

               -(ٍحالد)ٍْبفز ثيؼيخ - إيجبس ٍَتينبد 4120300904

               -" يتٌ تحيييهب " أخشي - إيجبس ٍَتينبد 4120300905

               -إيجبساد ٍؼذاد وآالالد4120300906

               -إيجبساد ٍؼذاد ّقو 4120300907

               -إيجبساد عيبساد 4120300908

حكبنيف مهىيت وإسخشبراث 41203010

               -سعىً ٍهْيخ 4120301001

               -ٍصبسيف اعتشبساد 4120301002

               -أخشي- تنبىيف ٍهْيخ 4120301003

عقود الصيانح والتشغيل41203011

               -النظافة - عقود الصيانة والتشغيل 4120301101

               -األمن والحراسة - عقود الصيانة والتشغيل  4120301102

               -عقود صيانة المصاعد4120301103

               -عقود  صيانة االت التصوير4120301104

حكبنيف حشغيهت أخري 41204

               -ِصاسَف اٌخذسَب واٌخاهًُ 41204001



               -ِصاسَف اشخشاواث وحصذَماث 41204002

               -دوسَاث وصحف وِدالث حخصصُت 41204003

               -ِصاسَف اٌخشاخُص 41204004

               -ِصاسَف اٌذػاَت واالػالْ 41204005

               -اٌؼُٕاث واٌهذاَا41204006

               -ِصاسَف غشاِاث وِخاٌفاث 41204007

               -ِصاسَف بٕىُت وػّىالث41204008

               -اىحَالد اإلػالّيخ41204009

       620.00          620.00اىيبفطبد اإلػالّيخ41204010

               -اىؼشوض اىخبصخ41204011

               -أخشي- تنبىيف تغىيقيخ 41204012

               -داخييخ- عفشيبد ػَو 41204013

               -دوىيخ- عفشيبد ػَو 41204014

               -فبئط اىْقذيخ/ ػجض 41204015

مصبريف اإلسخهالك واالسخىفبر413

األراضي انمطىرة - مصبريف االسخهالك 41301

               -تحغيْبد اساظي - األساظي اىَطىسح - ٍصشوف إهالك 41301001

انمببوي - مصبريف االسخهالك 41302

    95,484.00     95,484.00اىَجبّي- ٍصشوف إهالك 41302001

               -اىَجبّي اىَشتشاح- ٍصشوف إهالك 41302002

               -اىَجبّي اىَتجشع ثهب - ٍصشوف إهالك 41302003

               -ٍجبّي ػيً اسض ٍغتأجشح - ٍصشوف إهالك 41302004

               -تجغيْبد ٍجبّي ٍَيىمخ - ٍصشوف إهالك 41302005

               -تحغيْبد ٍجبّي ٍغتأجشح- ٍصشوف إهالك 41302006

االث ومعذاث -  مصبريف االسخهالك  41303

               -االد وٍؼذاد - ٍصشوف إهالك 41303001

               -االد وٍؼذاد صْبػيخ - ٍصشوف إهالك 41303002

               -االد وٍؼذاد صيبّى وتشغيو - ٍصشوف إهالك 41303003

               -االد وٍؼذاد وسػ- ٍصشوف إهالك 41303004

               -االد وٍؼذاد حبويبد وٍقطىساد - ٍصشوف إهالك 41303005

انسيبراث -  مصبريف االسخهالك 41304

      4,702.00       4,702.00عيبساد - ٍصشوف إهالك 41304001

               -عيبساد ٍشتشاح- ٍصشوف إهالك 41304002

               -عيبساد ٍتجشع ثهب - ٍصشوف إهالك 41304003

               -عيبساد ايجبس ٍْتهي ثبىتَييل - ٍصشوف إهالك 41304004

األثبد انمكخبي - مصبريف االسخهالك 41305

      5,289.00       5,289.00األثبث اىَنتجي - ٍصبسيف االهالك 41305001

االث ومعذاث مكخبيت- مصبريف االسخهالك  41306

               -االد وٍؼذاد ٍنتجيخ- ٍصبسيف االهالك  41306001

عذد وأدواث -- مصبريف االسخهالك 41307

               -ػذد وأدواد -- ٍصبسيف االهالك 41307001



أدواث وأجهسة انعرض - مصبريف االسخهالك 41308

               -أدواد وأجهضح اىؼشض - ٍصبسيف االهالك 41308001

أجهسة االحصبل واألمه وانذمبيت- مصبريف االسخهالك 41309

               -أجهضح االتصبه واألٍِ واىحَبيخ- ٍصبسيف االهالك 41309001

اجهسة انذبسب االني ومهذقبحهب - مصبريف االسخهالك 41310

               -اجهضح اىحبعت االىي وٍيحقبتهب - ٍصبسيف االهالك 41310001

اجهسة انخذفئت وانخبريذ وانخهىيت - مصبريف االسخهالك 41311

               -اجهضح اىتذفئخ واىتجشيذ واىتهىيخ - ٍصبسيف االهالك 41311001

انهىدبث انمعذويت - مصبريف االسخهالك 41312

               -اىيىحبد اىَؼذّيخ - ٍصبسيف االهالك 41312001

األصىل غير انمهمىست - مصبريف االسخىفبر 41313

               -األصىي غُش اٌٍّّىست - ِصاسَف االسخٕفار 41313001

               -بشاءاث اإلخخشاع - ِصاسَف االسخٕفار 41313002

               -اٌؼالِاث اٌخداسَت - ِصاسَف االسخٕفار 41313003

               -" ِصاسَف اٌخأسُس " حىاٌُف ِالبً اٌخشغًُ - ِصاسَف االسخٕفار 41313004

               -ِصاسَف حمىق االِخُاص - ِصاسَف االسخٕفار 41313005

               -حىاٌُف حطىَش إٌّخداث - ِصاسَف االسخٕفار  41313006

               -ِصاسَف اٌحّالث االػالُٔت اٌّؤخٍت- ِصاسَف االسخٕفار  41313007

               -ِصاسَف ػّىُِت وإداسَت ِؤخٍت- ِصاسَف االسخٕفار  41313008

               -خٍى سخً - لُّت اٌخمبًُ - ِصاسَف االسخٕفار 41313009

               -سخص اٌبشاِح واألٔظّت- ِصاسَف االسخٕفار 41313010

               -اٌخطط االسخشاحُدُت- ِصاسَف االسخٕفار 41313011

               -نهمىجىداث انذيىيت -  مصبريف االسخهالك 41314

               -أِهاث االبماس-   ِصاسَف االسخهالن 41314001

               -صغاس االبماس-  ِصاسَف االسخهالن 41314002

               -اِهاث اٌذواخٓ -   ِصاسَف االسخهالن 41314003

               -اٌصُصاْ -   ِصاسَف االسخهالن 41314004

               -االشداس اٌّثّشة -   ِصاسَف االسخهالن 41314005

               -االشداس غُش اٌّثّشة -   ِصاسَف االسخهالن 41314006

               -مصبريف إداريت وعمىميت  أخري 414

               -خسبئر  بيع أصىل 41401

               -خسائش  بُغ أصىي 41401001

               -خسبئر اسخثمبراث 41402

               -خسائشاسخثّاساث ػماسَت 41402001

               -خسائش اسخثّاساث فٍ ششواث صٍُِت 41402002

               -خسائش اسخثّاساث فٍ اٌصٕادَك واٌّحافظ 41402003

               -خسائش اسخثّاساث ِخاحت ٌٍبُغ 41402004

               -خسائش اسخثّاساث ِمخٕاة بغشض اٌّخاخشة 41402005

               -خسائش اسخثّاساث ِمخٕاة حخً حاسَخ االسخحماق 41402006

               -خسائش اسخثّاساث أخشي 41402007

               -مصاريف تمويليح 41403



               -ِصاسَف حّىٍَُت 41403001

               -مصبريف ديىن معذومت أو انمشكىك في حذصيههب41404

               -ٍذيْىُ تجبسيىُ - رٌٍ ٍذيْخ ٍؼذوٍخ 41404001

               -ػَالء ٍحبفظ إقشاظيخ - رٌٍ ٍذيْخ ٍؼذوٍخ 41404002

               -أخشي- رٌٍ ٍذيْخ ٍؼذوٍخ 41404003

               -مصبريف انمخصصبث 41405

               -ٍخصصبد االعتثَبس 41405001

               -في تحصييهب . ً . ٍخصصبد د41405002

               -مصبريف انبرامج واألوشطت 42

               -مصاريف ترامج وانشطح  مقيذج 421

               -مصارف السكاج الشرعيح42101

     401,200.00   401,200.00ِصاسف اٌضواة اٌششػُت42101001

               -مصاريف ترامج وانشطح نقذيح مقيذج 42102

     205,800.00   205,800.00وفاالث االَخاَ- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102001

       64,200.00     64,200.00ِساػذاث ِمطىػه- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102002

               -بشاِح ِىسُّت- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102003

               -اٌسٍت اٌغزائُت - ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102004

               -دػُ أسشة ِحخاخت- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102005

               -ِصشوفاث دوس ححفُظ اٌمشاْ- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102006

         3,000.00       3,000.00إػأاث صواج - ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102007

       35,000.00     35,000.00.............. وسىة ػُذ- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102008

     723,300.00   723,300.00.............. لسائُ ششائُه- .ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102009

     189,000.00   189,000.00ِساػذاث اَداس - ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102010

       66,500.00     66,500.00............. وفاٌت اسش ِحخاخت- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102011

       81,500.00     81,500.00............... بشٔاِح اٌشػاَت اٌّسخذاِت- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102012

     235,172.00   235,172.00...... صُأت ِسدذ اٌٍّه ػبذ اٌؼضَض- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102013

       27,122.00     27,122.00............. بشٔاِح صواة اٌفطش اٌّىحذ- ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102014

               -- ............... ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102015

               -- ............... ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102016

               -أخشي - ِصاسَف بشاِح وأشطت 42102017

               -مصاريف ترامج وانشطح عينيح مقيذج 42103

               -صواة - ِصشوفاث ػُُٕت 42103001

               -أَخاَ - ِصشوفاث  ػُُٕت 42103002

     984,266.00   984,266.00أسش ِحخاخت - ِصشوفاث  ػُُٕت 42103003

               -دوس ٔسائُت - ِصشوفاث  ػُُٕت 42103004

               -أذَت شبابُت - ِصشوفاث  ػُُٕت 42103005

               -ِساػذاث صواج - ِصشوفاث ػُُٕت 42103006

               -ادوَت طبُت - ِصشوفاث  ػُُٕت 42103007

               --ِصشوفاث  ػُُٕت 42103008

               -(مقببم ايراداث انخطىع  )خذمبث حطىعيت - مصروفبث مقيذة 42104

               -(اسُ إٌشاط   )- ِصشوفاث خذِاث حطىػُت 42104001



               -ساػاث اسخشاسَت- ِصشوفاث  خذِاث حطىػُت 42104002

               -ػُاداث طبُت- ِصشوفاث  خذِاث حطىػُت 42104003

               -حذسَب وحأهًُ - ِصشوفاث  خذِاث حطىػُت 42104004

               -- ...............ِصشوفاث  خذِاث حطىػُت 42104005

               -انمىخ  انذكىمي - مصروفبث مقيذة 42105

               -حأسُس- إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105001

               -دػُ اٌخشغًُ - إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105002

               -اٌخُّض اٌّؤسسٍ - إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105003

               -االسخذاِت اٌّاٌُت - إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105004

               -دػُ اٌمطاع - إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105005

               -اٌذػُ االخخّاػٍ - إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105006

               -اٌخذسَب واٌخؼٍُُ - إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105007

               -ِششوػاث اٌّشافك- إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105008

               -اٌبحىد واٌّؤاصسة- إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105009

               -إٌّخداث اٌّاٌُت واٌخّىٍَُت- إٌّح اٌحىىٍِ - ِصشوفاث 42105010

               -مصاريف ترامج وانشطح غير مقيذج  422

               -وقذيت- مصروفبث برامج وأوشطت غير مقيذة 42201

               -ٔمذَت- ِصشوفاث بشاِح وأٔشطت غُش ِمُذة 42201001

               -عيىيت - مصروفبث برامج وأوشطت غير مقيذة  42202

               -ػُُٕت - ِصشوفاث بشاِح وأٔشطت غُش ِمُذة  42202001

               -(مقببم حبرعبث انخطىع  )خذمبث حطىعيت - مصروفبث برامج وأوشطت غير مقيذة  42203

               -(ِمابً حبشػاث اٌخطىع  )خذِاث حطىػُت - ِصشوفاث بشاِح وأٔشطت غُش ِمُذة  42203001

               -مصبريف وحىزيعبث عىائذ األوقبف 43

               -مصبريف وحىزيعبث عىائذ األوقبف 431

               -مصروفاخ النظارج 43101

               -ِصشوفاث إٌظاسة 43101001

               -مصبريف اإلسخهالك واالسخىفبر نألصىل انىقفيت43103

               -مصبريف االسخهالك نألصىل انثببخت انىقفيت 43103001

               -األصىل غير انمهمىست - مصبريف االسخىفبر 43103002

               -نهمىجىداث انذيىيت -  مصبريف االسخهالك 43103003

               -مصبريف أوقبف مخىىعت  43104

               -خسبئر  بيع واسخبذال  أصىل وقفيت43104001

               -خسبئر اسخثمبراث وقفيت43104002

               -خسائشاسخثّاساث  ولفُت ػماسَت 4310400201

               -خسائش اسخثّاساث ولفُت فٍ ششواث صٍُِت 4310400202

               -خسائش اسخثّاساث  ولفُت فٍ اٌصٕادَك واٌّحافظ 4310400203

               -خسائش اسخثّاساث فائط غٍت اٌىلف 4310400204

               -خسائش اسخثّاساث أخشي 4310400205

               -مصبريف ديىن معذومت أو انمشكىك في حذصيههب43104003

               -ٍذيْىُ تجبسيىُ - رٌٍ ٍذيْخ ٍؼذوٍخ 4310400301



               -ػَالء ٍحبفظ إقشاظيخ وقفيخ- رٌٍ ٍذيْخ ٍؼذوٍخ 4310400302

               -أخشي- رٌٍ ٍذيْخ ٍؼذوٍخ 4310400303

               -حكهفت انبضبعت انمببعت 43104004

               -تنيفخ اىجعبػخ اىَجبػخ 4310400401

               -مخصصاخ واحتياطياخ األوقاف 43105

               -ِخصصاث واحخُاطُاث األولاف 43105001

               -توزيعاخ صافي الريع على المستفيذين43106

               -أَخاَ - ِسخفُذٌ اٌىلف 43106001

               -أسش ِحخاخت  - ِسخفُذٌ اٌىلف 43106002

               -حٍماث اٌخحفُظ  - ِسخفُذٌ اٌىلف 43106003

               -حؼٍُُ - ِسخفُذٌ اٌىلف 43106004

               -مصروفبث  انخذىيالث واعبدة انخصىيف 47

               -مصروفبث  انخذىيالث واعبدة انخصىيف 471

               -مصروفبث  انخذىيالث واعبدة انخصىيف 47101

               -لُىد اسخخذاَ - ححىَالث وإػادة حصُٕف  47101001

               -لُىد ولج - ححىَالث وإػادة حصُٕف 47101002

               -لُىد اسخخذاَ وولج - ححىَالث وإػادة حصُٕف 47101003

               -لُىد إداسَت - ححىَالث وإػادة حصُٕف 47101004

               -لُىد اخشي - ححىَالث وإػادة حصُٕف 47101005

     -     -       -     -         -  3,159,796.00  269,988.00  3,429,784.00اإلجمالي



12345

لم تلتزم الجمعية بدليل الحسابات الموحد للجمعيات 1

األهلية بالمملكة العربية السعودية الصادر من وزارة 

.العمل والتنمية االجتماعية 

a2a يجب تطبيق الدليل المحاسبي الموحد طبقا

.لتعليمات الوزارة 

مالحظات المراجع القانوني 

تعليق الوزارة  رد الجمعية  م
االهمية النسبية للمالحظة وأثرها على نظام الرقابة 

( الدرجة األعلى 5 الدرجة االدنى ، 1 )والضبط   التوصية  مرات التكرار مكرره جديدة المالحظة



مالحظاترصيد الربع السابقالرصيد احلالياسم احلسابرقم احلساب

األصول1

األصول المتداولة11

         4,576,311.50         4,368,744.93النقدٌة فً الصنادٌق والبنوك111

المحافظ اإلقراضٌة والتموٌلٌة112

االستثمارات المتداولة113

         1,072,200.00         1,072,200.00الذمم المدٌنة114

115ً مصروفات مدفوعة مقدما

            465,096.00إٌرادات وتبرعات مستحقة116

            244,569.00            219,568.00المخزون117

"أطراف ذات عالقة " الحسابات الجارٌة للفروع 118

         6,358,176.50         5,660,512.93إمجالي االصول املتداولة

األصول غٌر المتداولة12

       15,537,795.00       15,537,795.00األصول الثابتة121

األصول غٌر الملموسة122

              50,000.00              50,000.00االستثمارات غٌر المتداولة123

         2,565,897.00         3,067,537.00"مشارٌع تحت التنفٌذ " أعمال رأسمالٌة تحت اإلنشاء 124

الموجودات الحٌوٌة125

       18,153,692.00       18,655,332.00إمجالي االصول غري  املتداولة

أصول األوقاف13

النقدٌة الموقوفة131

محافظ إقراضٌة وتموٌلٌة موقوفة132

االستثمارات الوقفٌة133

األصول الثابتة الوقفٌة134

أوقاف– األصول غٌر الملموسة 135

"مشارٌع وقفٌة تحت التنفٌذ " أعمال رأسمالٌة تحت اإلنشاء 136

الموجودات الحٌوٌة137

                        -                        -إمجالي  أصول األوقاف

24,315,844.93       24,511,868.50       

-                       - إجمالً األصول ٌجب ان تساوي إجمالً االلتزامات وصافً األصول                      

إمجالي  األصول

هو االٌرادات ٌطرح منه المصروفات " الرصٌد الحالً"الفرق فً 

وٌضاف الى صافً األصول

30/6/2020تقرٌر باألصول الثابتة بتارٌخ



مالحظاترصيد الربع الشابقالرصيد احلالياسم احلشابرقم احلشاب

اإللتزامات2

االلتزامات المتداولة21

القروض قصيرة األجل211

أوراق الدفع212

              503,600.00              633,590.00الذمم الدائنة213

مصروفات مستحقة214

                  2,583.00                  2,583.00إيرادات وتبرعات مقدمة215

التزامات متداولة أخرى216

              506,183.00              636,173.00امجالي االلتزامات املتداولة

االلتزامات غير المتداولة22

              500,000.00              500,000.00القروض طويلة األجل221

أوراق الدفع  طويلة األجل222

طويلة األجل- الذمم الدائنة 223

              507,908.00              519,426.00مخصص مكافآت نهاية الخدمة224

المخصصات225

           5,866,411.00           5,970,548.00مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

المخصصات لألصول الوقفية227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

           6,874,319.00           6,989,974.00إمجالي االلتزامات غري  املتداولة

صافي األصول23

صافي األصول231

           8,296,328.30           8,976,242.73صافي األصول غير المقيدة23101

           5,807,477.20           4,613,277.20صافي األصول المقيدة23102

           3,027,561.00           3,100,178.00صافي أصول األوقاف23103

         17,131,366.50         16,689,697.93إمجالي  صايف األصول

24,315,844.93         24,511,868.50         

-                          -                          

إمجالي اإللتزامات وصايف األصول

2020 /    6/  30تقرير باإللتزامات وصافي اأًلصول بتاريخ



مالحظات المبلغ البيان 

                   24,831رصيد الزكاة أول الفترة 

                        -الزكوات المحصلة خالل الفترة 

            24,831رصيد بند الزكاة خالل الفترة 

مصروفات الزكاة 

مصارف الزكاة الشرعيةمصاريف برامج وانشطة مقيدة

مصاريف وبرامج وانشطة غير مقيدة

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

                  -إجمالي المنصرف 

            24,831رصيد الزكاة نهاية الفترة 

30/6/2020 الى 1/4/2020تقرير حركة بند الزكاة خالل الفترة من 



 انًبهغاسى انحساب رقى انحساب انًبهغ اسى انحساب رقى انحساب 

         238,326      639,526زكاة 31101   401,200.00يصارف انسكاة انشرعيت42101

                -نقديت- تبرعاث وهباث مقيدة 31102مصاريف برامج وانشطت نقديت مقيدة 42102

   205,800.00كفاالث االيتام- هصاريف بزاهح وانشطت 42102001
         196,512      402,312كفاالث - تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102001

     64,200.00هساعذاث هقطوعه- هصاريف بزاهح وانشطت 42102002
           -64,200هساعذاث -  تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102002

                -بزاهح هوسويت- هصاريف بزاهح وانشطت 42102003
                -بزاهح هوسويت- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102003

                -السلت الغذائيت - هصاريف بزاهح وانشطت 42102004
                -السلت الغذائيت - تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102004

                -دعن أسزة هستاخت- هصاريف بزاهح وانشطت 42102005
                -دعن أسزة هستاخت - تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102005

                -هصزوفاث دور تسفيظ القزاى- هصاريف بزاهح وانشطت 42102006
                -دعن دور تسفيظ القزاى- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102006

       3,000.00إعاناث سواج - هصاريف بزاهح وانشطت 42102007
             -3,000إعاناث سواج- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102007

     35,000.00.............. كسوة عيذ- هصاريف بزاهح وانشطت 42102008
           -35,000........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102008

   723,300.00.............. قسائن شزائيه- .هصاريف بزاهح وانشطت 42102009
         -723,300........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102009

   189,000.00هساعذاث ايدار - هصاريف بزاهح وانشطت 42102010
         -189,000........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102010

     66,500.00............. كفالت اسز هستاخت- هصاريف بزاهح وانشطت 42102011
           -66,500........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102011

     81,500.00............... بزناهح الزعايت الوستذاهت- هصاريف بزاهح وانشطت 42102012
           -81,500........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102012

   235,172.00...... صيانت هسدذ الولك عبذ العشيش- هصاريف بزاهح وانشطت 42102013
         -235,172........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102013

     27,122.00............. بزناهح سكاة الفطز الووزذ- هصاريف بزاهح وانشطت 42102014
           -27,122........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102014

                -- ............... هصاريف بزاهح وانشطت 42102015
                -........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102015

                -- ............... هصاريف بزاهح وانشطت 42102016
                -........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102016

                -أخزى - هصاريف بزاهح وانشطت 42102017
                -........…- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102017

                -عينيت- تبرعاث وهباث مقيدة 31103يصاريف برايج وانشطت عينيت يقيدة 42103

                -سكاة - هصزوفاث عينيت 42103001
                -عينيت - سكاة 31103001

                -أيتام - هصزوفاث  عينيت 42103002
                -أيتام - تبزعاث عينيت 31103002

   984,266.00أسز هستاخت - هصزوفاث  عينيت 42103003
         -378,858      605,408أسز هستاخت - تبزعاث عينيت 31103003

                -دور نسائيت - هصزوفاث  عينيت 42103004
                -دور نسائيت - تبزعاث عينيت 31103004

                -انذيت شبابيت - هصزوفاث  عينيت 42103005
                -انذيت شبابيت - تبزعاث عينيت 31103005

                -هساعذاث سواج - هصزوفاث عينيت 42103006
                -هساعذاث سواج - تبزعاث عينيت 31103006

                -ادويت طبيت - هصزوفاث  عينيت 42103007
                -ادويت طبيت - تبزعاث عينيت 31103007

                --هصزوفاث  عينيت 42103008
                -سكاة فطز- تبزعاث عينيت 31103008

                -              -خدياث تطىعيت - تبرعاث وهباث  يقيدة 31104                -(يقابم ايراداث انتطىع  )خدياث تطىعيت - يصروفاث يقيدة 42104

                -(اسن النشاط   )- هصزوفاث خذهاث تطوعيت 42104001
                - (إسن النشاط    )- تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104001

                -ساعاث استشاريت- هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104002
                -ساعاث استشاريت- تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104002

                -عياداث طبيت- هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104003
                -عياداث طبيت- تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104003

                -تذريب وتأهيل - هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104004
                -تذريب وتأهيل - تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104004

                -- ...............هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104005
                -- ...............تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104005

                -انًنح  انحكىيي - تبرعاث وهباث  يقيدة 31105                -انًنح  انحكىيي - يصروفاث يقيدة 42105

                -تأسيس- الونر السكوهي - هصزوفاث 42105001
                -تأسيس- الونر السكوهي 31105001

                -دعن التشغيل - الونر السكوهي - هصزوفاث 42105002
         174,614      174,614دعن التشغيل - الونر السكوهي 31105002

انتغير في صافي 

االصىل انًقيدة 

خالل انفترة

انتبرعاث واإليراداث نالنشطت انًقيدة يصروفاث انبرايج واألنشطت انًقيدة 

  30/6/202   انى  1/4/2020تقرير إيراداث ويصروفاث انبرايج واألنشطت انًقيدة نهفترة ين 



                -التويش الوؤسسي - الونر السكوهي - هصزوفاث 42105003
                -التويش الوؤسسي - الونر السكوهي 31105003

                -االستذاهت الواليت - الونر السكوهي - هصزوفاث 42105004
                -االستذاهت الواليت - الونر السكوهي 31105004

                -دعن القطاع - الونر السكوهي - هصزوفاث 42105005
                -دعن القطاع - الونر السكوهي 31105005

                -الذعن االختواعي - الونر السكوهي - هصزوفاث 42105006
                -الذعن االختواعي - الونر السكوهي 31105006

                -التذريب والتعلين - الونر السكوهي - هصزوفاث 42105007
                -التذريب والتعلين - الونر السكوهي 31105007

                -هشزوعاث الوزافق- الونر السكوهي - هصزوفاث 42105008
                -هشزوعاث الوزافق- الونر السكوهي 31105008

                -البسوث والوؤاسرة- الونر السكوهي - هصزوفاث 42105009
                -البسوث والوؤاسرة- الونر السكوهي 31105009

                -الونتداث الواليت والتوويليت- الونر السكوهي - هصزوفاث 42105010
                -الونتداث الواليت والتوويليت- الونر السكوهي 31105010

                -              -ايراداث يقيدة 31106

                -ارباذ استثواراث هخصصت للبزاهح واالنشطت 31106001

                -هبيعاث سلع وخذهاث هخصصت للبزاهح واالنشطت 31106002

                -رسوم بزاهح وأنشطت هخصصت 31106003

-                

      -1,194,200   1,821,860اإلجًاني    3,016,060.00إجًاني 

      5,807,477صافي األصىل انًقيدة أول انعاو 

      4,613,277صافي األصىل انًقيدة  نهايت انفترة 


