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غير منتظممنتظمال يوجديوجد

√دفتر اليومية

√دفتر االستاذ العام

√دفتر الجرد

√سجل االصول الثابتة

√دفتر الصندوق

√دفتر البنك

√سجل العهدة

√سجل العضوية

√سجل اجتماعات مجلس االدارة

√(خيرية  )سجل التبرعات العينية 

√(خيرية  )سجل التبرعات النقدية 

√(نقدي  )سند القبض 

√(عيني  )سند استالم 

√سند الصرف

√سند قيد يومية

√كرت الصنف

√(اخراج  )اذن صرف عيني 

√(ادخال   )اذن استالم عيني  

المستندات

السجالت

البيان

ال يوجديوجد

يدويبرنامج حاسوبي
السببال يوجد

: السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : ثانيا 



اإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعات

                                 -                                    -                                    -   ايرادات وتبرعات مقيدة311

839,332                                                            -   839,332                         839,332                 839,332                         زكاة31101

185,613                                                            -   185,613                         185,613                 185,613                         نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102

                                   -                                      -                                      -                              -   عينية- تبرعات وهبات مقيدة 31103

                                   -                                      -                                      -                              -   خدمات تطوعية- تبرعات وهبات  مقيدة 31104

410,960                                                            -   410,960                         410,960                 410,960                         المنح  الحكومي- تبرعات وهبات  مقيدة 31105

16,633                           16,633                                                              -   16,633                   16,633        ايرادات مقيدة31106

   -                       -                           -                   

             

1,435,905   16,633

       

1,452,538   -                               -             -             

               

1,435,905                    16,633

               

1,452,538

                                 -                                    -                                    -   ايرادات وتبرعات غير مقيدة312

812,986                                                            -   812,986                         812,986                 812,986                   نقدية- تبرعات  وهبات غير مقيدة 31201

                                   -                                      -                                      -                              -   عينية- تبرعات وهبات غير مقيدة 31202

                                   -                                      -                                      -                              -   خدمات تطوعية- تبرعات وهبات غير مقيدة 31203

                                   -                                      -                                      -                              -   (خصم ممنوح  )تبرعات تخفيض التزام 31204

398,336                         398,336                                                            -   398,336                 398,336                       ايرادات غير ومقيدة31205
           

812,986              398,336

       

1,211,321   -                            -              -                      -                               -             -                               812,986                  398,336

                

1,211,321

                                 -                                    -                                    -   ايرادات وتبرعات اوقاف313

88,500                                                              -   88,500                           88,500         88,500                               تبرعات نقدية  لبناء أو شراء أوقاف31301

                                   -                                      -                                      -                    -   تبرعات عينية أوقاف31302

                                   -                                      -                                      -                    -   ريع أوقاف- إيرادات 31303

                                   -                                      -                                      -                    -   ارباح استثمارات وقفية31304

   -                       -                           -                      -                            -              -                                       88,500   -          

      

88,500                    88,500   -                                                88,500
           

812,986              398,336

       

1,211,321

             

1,435,905   16,633

       

1,452,538                    88,500   -          

      

88,500

               

2,337,391                  414,969

               

2,752,360

2752359.58

-                              

اإلجمالي العام

تقرير التبرعات وااليرادات 

رقم 

الحساب

اإلجمالي العام
اسم الحساب

تبرعات وايرادات أوقافتبرعات وايرادات مقيدهتبرعات وايرادات  غير مقيدة

إجمالي االيرادات والتبرعات المقيدة

إجمالي االيرادات والتبرعات غير المقيدة

إجمالي االيرادات والتبرعات الوقفية



12345

مالحظات المراجع القانوني 

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

التوصية  مرات التكرار مكرره جديدة المالحظة



مصاريف البرامج 

واألنشطة المباشرة

المصاريف 

اإلدارية المحملة 

على النشاط

مصاريف 

األوقاف

مصاريف 

االستثمار

188,534.00188,534.00الرواتب واألجور االساسية 41101001

6,819.846,819.84تأمينات اجتماعية 41101008

16,100.0016,100.00مكافات وحوافز أخرى 41102007

10,217.0010,217.00تجديد إقامات - مصاريف حكومية 41102010

475.00475.00مستلزمات مكتبية41201001

1,533.001,533.00الوقود والمحروقات 41201003

9,572.009,572.00مطبوعات 41201004

1,251.001,251.00مواد التنظيف41201006

6,036.006,036.00أدوات مستهلكة مصروفة41201008

930.00930.00المباني -صيانة وإصالح 41202002

3,900.003,900.00السيارات - صيانة وإصالح 41202004

4.12E+09 2,070.002,070.00قطع غيار

4.12E+09 998.00998.00صيانة دورية

4.12E+09 575.00575.00أجور صيانة

150.00150.00أجهزة االتصال واألمن والحماية- صيانة وإصالح 41202009

6,063.006,063.00اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها - صيانة وإصالح 41202010

2,434.322,434.32الكهرباء41203001

5,689.845,689.84الهاتف والفاكس واإلنترنت41203003

2,204.002,204.00اجور تحميل وتنزيل 41203007

4,801.004,801.00مصاريف الضيافة 41203008

1,500.001,500.00مصاريف التدريب والتاهيل 41204001

11,562.0011,562.00مصاريف الدعاية واالعالن 41204005

1,153,693.00590,293.00563,400.00مصارف الزكاة الشرعية42101001

21,000.0021,000.00كفاالت - مصاريف برامج وانشطة 42102001

15,000.0015,000.00مساعدات - مصاريف برامج وانشطة 42102002

78,213.0078,213.00برامج موسمية- مصاريف برامج وانشطة 42102003

258,898.00258,898.00السلة الغذائية - مصاريف برامج وانشطة 42102004

33,000.0033,000.00دعم أسرة محتاجة- مصاريف برامج وانشطة 42102005

35,040.0035,040.00زكاة - مصروفات عينية 42103001

76,540.0076,540.00مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة  422

1,954,799.00283,415.001,107,984.000.00563,400.000.000.000.00

1,031,444.00م

359,955.00غ

م    2021 / 06 / 30م      الى 2021 / 04 / 01تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 

المصاريف اإلداريةالمبلغ الحسابرقم الحساب

مصاريف االستدامة الماليةمصاريف البرامج واالنشطة

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف 

الحوكمة

اإلجمالي



مالحظاترصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب

األصول1

األصول المتداولة11

3,840,939.903,088,146.32النقدية في الصناديق والبنوك111

المحافظ اإلقراضية والتمويلية112

االستثمارات المتداولة 113

106,800.00100,300.00الذمم المدينة114

115ً مصروفات مدفوعة مقدما

إيرادات وتبرعات مستحقة116

المخزون117

"أطراف ذات عالقة " الحسابات الجارية للفروع 118

3,947,739.903,188,446.32

األصول غير المتداولة12

6,023,758.005,989,504.00األصول الثابتة121

6,000.006,000.00األصول غير الملموسة122

12,393,162.0012,393,162.00االستثمارات غير المتداولة 123

"مشاريع تحت التنفيذ " أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 124

الموجودات الحيوية125

18,422,920.0018,388,666.00

أصول األوقاف13

النقدية الموقوفة131

محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة132

االستثمارات الوقفية133

األصول الثابتة الوقفية134

أوقاف– األصول غير الملموسة 135

"مشاريع وقفية تحت التنفيذ " أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 136

الموجودات الحيوية137

0.000.00

22,370,659.9021,577,112.32 إجمالي  األصول

م  2021 / 06 /  30تقرير باألصول الثابتة بتاريخ 

إجمالي  أصول األوقاف

إجمالي االصول غير  المتداولة

إجمالي االصول المتداولة





مالحظاترصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب

اإللتزامات2

االلتزامات المتداولة21

القروض قصيرة األجل 211

أوراق الدفع 212

الذمم الدائنة 213

14,079.0018,095.00مصروفات مستحقة 214

إيرادات وتبرعات مقدمة215

التزامات متداولة أخرى 216

14,079.0018,095.00

االلتزامات غير المتداولة22

القروض طويلة األجل 221

أوراق الدفع  طويلة األجل 222

طويلة األجل - الذمم الدائنة 223

مخصص مكافآت نهاية الخدمة 224

المخصصات 225

3,028,456.273,028,453.27مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

المخصصات لألصول الوقفية 227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية 228

3,028,456.273,028,453.27

صافي األصول 23

صافي األصول 231

15,613,336.9514,761,970.68صافي األصول غير المقيدة 23101

4,023,017.683,601,923.37صافي األصول المقيدة 23102

308,230.00166,670.00-صافي أصول األوقاف 23103

19,328,124.6318,530,564.05

22,370,659.9021,577,112.32 إجمالي اإللتزامات وصافي األصول

م   2021 / 06 /  30تقرير باإللتزامات وصافي األصول بتاريخ 

اجمالي االلتزامات المتداولة 

إجمالي االلتزامات غير  المتداولة 

إجمالي  صافي األصول



مالحظات المبلغ البيان 

237,964.86رصيد الزكاة أول الفترة 

839,332                          الزكوات المحصلة خالل الفترة 

1,077,296.78رصيد بند الزكاة خالل الفترة 

مصروفات الزكاة 

590,293.00مصروفات الزكاة الشرعية

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

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

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

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

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

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

590,293.00إجمالي المنصرف 

487003.78رصيد الزكاة نهاية الفترة 

م2021-06-30م الى 2021-04 -01تقرير حركة بند الزكاة خالل الفترة من



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

         1,056,297            237,965            839,332818,332             زكاة 21,000.0031101مصارف الزكاة 42101

مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102
         4,031,897         3,846,284            185,613185,613             نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102

42102001
كفاالت - مصاريف برامج وانشطة 

                    -                    -                    -كفاالت - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102001

42102002
605,293.00مساعدات - مصاريف برامج وانشطة 

         -1,181,940            -576,647            -605,293مساعدات -  تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102002

42102003
78,213.00برامج موسمية- مصاريف برامج وانشطة 

              -78,213                    -              -78,213برامج موسمية- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102003

42102004
258,898.00السلة الغذائية - مصاريف برامج وانشطة 

            -258,898                    -            -258,898السلة الغذائية - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102004

42102005
33,000.00دعم أسرة محتاجة- مصاريف برامج وانشطة 

              -33,000                    -              -33,000دعم أسرة محتاجة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102005

42102006
مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 

                    -                    -                    -دعم دور تحفيظ القران- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102006

42102007
إعانات زواج - مصاريف برامج وانشطة 

                    -                    -                    -إعانات زواج- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102007

42102008
 مصاريف برامج وانشطة مقيدة

                    -                    -                    -............’ - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102008

                    -                    -                    -عينية- تبرعات وهبات مقيدة 31103مصروفات عينية مقيدة 42103

زكاة - مصروفات عينية 42103001
35,040.00

              -35,040                    -              -35,040عينية - زكاة 31103001

                    -                    -                    -أيتام - تبرعات عينية 31103002أيتام - مصروفات  عينية 42103002

                    -                    -                    -أسر محتاجة - تبرعات عينية 31103003أسر محتاجة - مصروفات  عينية 42103003

                    -                    -                    -دور نسائية - تبرعات عينية 31103004دور نسائية - مصروفات  عينية 42103004

                    -                    -                    -اندية شبابية - تبرعات عينية 31103005اندية شبابية - مصروفات  عينية 42103005

                    -                    -                    -مساعدات زواج - تبرعات عينية 31103006مساعدات زواج - مصروفات عينية 42103006

                    -                    -                    -ادوية طبية - تبرعات عينية 31103007ادوية طبية - مصروفات  عينية 42103007

                    -                    -                    -....…- تبرعات عينية 31103008- .............مصروفات  عينية 42103008

                    -                    -                    -خدمات تطوعية - تبرعات وهبات  مقيدة 31104(مقابل ايرادات التطوع  )خدمات تطوعية - مصروفات مقيدة 42104

                    -                    -                    - (إسم النشاط    )- تبرعات خدمات تطوعية 31104001(اسم النشاط   )- مصروفات خدمات تطوعية 42104001

                    -                    -                    -ساعات استشارية- تبرعات خدمات تطوعية 31104002ساعات استشارية- مصروفات  خدمات تطوعية 42104002

                    -                    -                    -عيادات طبية- تبرعات خدمات تطوعية 31104003عيادات طبية- مصروفات  خدمات تطوعية 42104003

                    -                    -                    -تدريب وتأهيل - تبرعات خدمات تطوعية 31104004تدريب وتأهيل - مصروفات  خدمات تطوعية 42104004

                    -                    -                    -- ...............تبرعات خدمات تطوعية 31104005- ...............مصروفات  خدمات تطوعية 42104005

            488,914              77,954            410,960410,960             المنح  الحكومي - تبرعات وهبات  مقيدة 31105المنح  الحكومي - مصروفات مقيدة 42105

                    -                    -                    -تأسيس- المنح الحكومي 31105001تأسيس- المنح الحكومي - مصروفات 42105001

                    -                    -                    -دعم التشغيل - المنح الحكومي 31105002دعم التشغيل - المنح الحكومي - مصروفات 42105002

                    -                    -                    -التميز المؤسسي - المنح الحكومي 31105003التميز المؤسسي - المنح الحكومي - مصروفات 42105003

                    -                    -                    -االستدامة المالية - المنح الحكومي 31105004االستدامة المالية - المنح الحكومي - مصروفات 42105004

                    -                    -                    -دعم القطاع - المنح الحكومي 31105005دعم القطاع - المنح الحكومي - مصروفات 42105005

                    -                    -                    -الدعم االجتماعي - المنح الحكومي 31105006الدعم االجتماعي - المنح الحكومي - مصروفات 42105006

                    -                    -                    -التدريب والتعليم - المنح الحكومي 31105007التدريب والتعليم - المنح الحكومي - مصروفات 42105007

                    -                    -                    -مشروعات المرافق- المنح الحكومي 31105008مشروعات المرافق- المنح الحكومي - مصروفات 42105008

                    -                    -                    -البحوث والمؤازرة- المنح الحكومي 31105009البحوث والمؤازرة- المنح الحكومي - مصروفات 42105009

                    -                    -                    -المنتجات المالية والتمويلية- المنح الحكومي 31105010المنتجات المالية والتمويلية- المنح الحكومي - مصروفات 42105010

              33,000              16,367              16,63316,633               ايرادات مقيدة 31106

                    -                    -                    -ارباح استثمارات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106001

                    -                    -                    -مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106002

                    -                    -                    -رسوم برامج وأنشطة مخصصة 31106003

-                    -                    

                    -                    -                   -إجمالي إيرادات التحويالت واعادة التصنيف 31401إجمالي مصروفات  التحويالت واعادة التصنيف 47101

-                    -                    -                    

3,601,923 421,094-1,452,538اإلجمالي 1,031,444إجمالي   4,023,018  

--صافي األصول المقيدة أول الفترة    -  

3,601,923 421,094-صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة   4,023,018  

رصيد الفترة 

السابقة

التحويالت 

واعادة 

التصنيف

رصيد صافي 

األصول نهاية 

الفترة

م   2021 /  06 / 30م     الى  2021 /  04 /  01تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

التعير في صافي 

االصول المقيدة 

خالل الفترة

التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 


