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 الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة المجمعة



غير مىخظممىخظمال يىجديىجد

√دفتر اىيىميت

√دفتر االستار اىعاً

√دفتر اىجرد

√سجو االصىه اىثابتت

√دفتر اىصنذوق

√دفتر اىبنل

√سجو اىعهذة

√سجو اىعضىيت

√سجو اجتماعاث مجيس االدارة

√(خيريت  )سجو اىتبرعاث اىعينيت 
ال نستقبو 

تبرعاث عينيت

√(خيريت  )سجو اىتبرعاث اىنقذيت 

√(نقذي  )سنذ اىقبض 

√(عيني  )سنذ استالً 
ال نستقبو 

تبرعاث عينيت

√سنذ اىصرف

√سنذ قيذ يىميت

مرث اىصنف

√(اخراج  )ارن صرف عيني 
ال نستقبو 

تبرعاث عينيت

√(ادخاه   )ارن استالً عيني  
ال نستقبو 

تبرعاث عينيت

المسخىداث

السجالث

البيبن

ال يىجديىجد

يدويبروبمج حبسىبي
السببال يىجد

  : السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : ثانيا 



اإلجًانيايراداثتبرػاثاإلجًانيايراداثتبرػاثاإلجًانيايراداثتبرػاثاإلجًانيايراداثتبرػاث

                                   -                                      -                                      -   ايراداث وتبرػاث يقيدة311

                                  -                                     -                                     -   صكاج31101

###################                                  -   ###################################################نمذيح- ذثشػاخ وهثاخ يميذج 31102

                                  -                                     -                                     -   ػينيح- ذثشػاخ وهثاخ يميذج 31103

                                  -                                     -                                     -   خذياخ ذطىػيح- ذثشػاخ وهثاخ  يميذج 31104

                                  -                                     -                                     -   انًنر  انسكىيي- ذثشػاخ وهثاخ  يميذج 31105

                                  -                                     -                                     -   ايشاداخ يميذج31106

   -                        -                            -                   ###############   -           ###########   -                                -              -                   ################   -                             ################

                                   -                                      -                                      -   ايراداث وتبرػاث غير يقيدة312

###################                                  -   ################################################نمذيح- ذثشػاخ  وهثاخ غيش يميذج 31201

                                  -                                     -                                     -   ػينيح- ذثشػاخ وهثاخ غيش يميذج 31202

                                  -                                     -                                     -   خذياخ ذطىػيح- ذثشػاخ وهثاخ غيش يميذج 31203

                                  -                                     -                                     -   (خصى يًنىذ  )ذثشػاخ ذخفيط انرضاو 31204

!REF!#REF###################################################ايشاداخ غيش ويميذج31205

#####################################   -                             -              -                      -                                -              -                   ################################################

                                   -                                      -                                      -   ايراداث وتبرػاث اوقاف313

###################                                  -   ####################################################ذثشػاخ نمذيح  نثناء أو ششاء أولاف31301

                                  -                                     -                                     -                          -   ذثشػاخ ػينيح أولاف31302

                                  -                                     -                                     -                          -   سيغ أولاف- إيشاداخ 31303

                                  -                                     -                                     -                          -   استاذ اسرثًاساخ ولفيح31304

   -                        -                            -                      -                             -              -                   ################   -           ###########################   -                             ################

####################################################   -           ###########################   -           ########################################################### اإلجًاني انؼاو

و 2021 / 03 / 31و  انى 2021 / 01 / 01تقرير انتبرػاث وااليراداث نهفترة يٍ 

سلى 

انسساب

اإلجًاني انؼاو
اسى انسساب

تبرػاث وايراداث أوقافتبرػاث وايراداث يقيدِتبرػاث وايراداث  غير يقيدة

إجًاني االيراداث وانتبرػاث انًقيدة

إجًاني االيراداث وانتبرػاث غير انًقيدة

إجًاني االيراداث وانتبرػاث انىقفيت



مصاريف البرامج 

واألنشطة المباشرة

المصاريف 

اإلدارية المحملة 

على النشاط

مصاريف 

األوقاف

مصاريف 

االستثمار

450,202.00157,733.00285,917.006,552.00اىرواتب واألجىر االساسيت 41101001

9,100.009,100.00تأميناث اجتماعيت 41101008

10,217.0010,217.00تجذيذ إقاماث - مصاريف حنىميت 41102010

9,523.009,523.00تعىيضاث نهايت اىخذمت 41102020

68,965.0068,965.00الصيبوت واإلصالح 41202

63,468.2463,468.24المىبفع والخدمبث والخأميه 41203

1,151.671,151.67الميبي ومصبريف الصرف الصحي41203002

4,772.464,772.46الهبحف والفبكس واإلوخروج41203003

2,361.702,361.70يصاسيف تنكيح وػًىالخ41204008

118,135.00118,135.00اىمباني اىمشتراة- مصروف إهالك 41302002

6,195.006,195.00سياراث - مصروف إهالك 41304001

1,554.001,554.00األثبد المكخبي - مصبريف االسخهالك 41305

801.00801.00اجهزة الحبسب االلي وملحقبحهب - مصبريف االسخهالك 41310

2,801.002,801.00اجهزة الخدفئت والخبريد والخهىيت - مصبريف االسخهالك 41311

6,000.006,000.00يصشوفاخ دوس ذسفيظ انمشاٌ- يصاسيف تشايح وانشطح 42102006

18,119.0018,119.00 يصاسيف تشايح وانشطح..................42102008

9,947.469,947.46نمذيح- يصشوفاخ تشايح وأنشطح غيش يميذج 42201001

190,914.00190,914.00مصبريف االسخهالك لألصىل الثببخت الىقفيت 43103001

974,227.53324,344.8334,066.46285,917.00190,914.00138,985.240.000.00

24,119.00مقيد

759,194.53غير مقيد

190,914.00اوقاف

م    2021 / 03 / 31م      الى 2021 / 01 / 01تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 

المصاريف اإلداريةالمبلغ الحسابرقم الحساب

مصاريف االستدامة الماليةمصاريف البرامج واالنشطة

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف 

الحوكمة

اإلجًاني



رصيد انربغ انسابقانرصيد انحانياسى انحسابرقى انحساب

األصىل1

األصىل انًتداونت11

5,936,118.565,845,586.00اننمذيح في انصناديك وانثنىن111

انًسافظ اإللشاظيح وانرًىيهيح112

االسرثًاساخ انًرذاونح 113

83,500.0010,000.00انزيى انًذينح114

115ً يصشوفاخ يذفىػح يمذيا

إيشاداخ وذثشػاخ يسرسمح116

انًخضو117ٌ

"أطشاف راخ ػاللح " انسساتاخ انداسيح نهفشوع 118

6,019,618.565,855,586.00

األصىل غير انًتداونت12

41,068,768.2041,044,069.00األصىل انثاترح121

األصىل غيش انًهًىسح122

االسرثًاساخ غيش انًرذاونح 123

329,550.00279,550.00"يشاسيغ ذسد انرنفيز " أػًال سأسًانيح ذسد اإلنشاء 124

انًىخىداخ انسيىيح125

41,398,318.2041,323,619.00

أصىل األوقاف13

اننمذيح انًىلىفح131

يسافظ إلشاظيح وذًىيهيح يىلىفح132

االسرثًاساخ انىلفيح133

األصىل انثاترح انىلفيح134

أولاف– األصىل غيش انًهًىسح 135

"يشاسيغ ولفيح ذسد انرنفيز " أػًال سأسًانيح ذسد اإلنشاء 136

انًىخىداخ انسيىيح137

0.000.00

47,417,936.7647,179,205.00 إجًاني  األصىل

و  2021 / 03 /  31تقرير باألصىل انثابتت بتاريخ 

إجًاني  أصىل األوقاف

إجًاني االصىل غير  انًتداونت

إجًاني االصىل انًتداونت



يالحظاث

و  2021 / 03 /  31تقرير باألصىل انثابتت بتاريخ 



يالزظاخسصيذ انشتغ انساتكانشصيذ انسانياسى انسسابسلى انسساب

اإلنرضاياخ2

االنتساياث انًتداونت21

انمشوض لصيشج األخم 211

أوساق انذفغ 212

انزيى انذائنح 213

يصشوفاخ يسرسمح 214

إيشاداخ وذثشػاخ يمذيح215

انرضاياخ يرذاونح أخشي 216

0.000.00

االنتساياث غير انًتداونت22

انمشوض طىيهح األخم 221

أوساق انذفغ  طىيهح األخم 222

طىيهح األخم - انزيى انذائنح 223

288,360.00350,011.00يخصص يكافآخ نهايح انخذيح 224

انًخصصاخ 225

15,304,148.0014,983,748.00يدًؼاخ اإلهالن واالسرنفار226

انًخصصاخ نألصىل انىلفيح 227

يدًؼاخ اإلهالن واالسرنفار نألصىل انىلفيح 228

15,592,508.0015,333,759.00

صافي األصىل 23

صافي األصىل 231

25,407,678.8725,651,017.00صافي األصىل غيش انًميذج 23101

3,735,110.703,457,425.00صافي األصىل انًميذج 23102

2,682,638.582,737,004.00صافي أصىل األولاف 23103

31,825,428.1531,845,446.00

47,417,936.1547,179,205.00 إخًاني اإلنرضاياخ وصافي األصىل

و   2021 / 03 /  31تقرير باإلنتساياث وصافي األصىل بتاريخ 

اجًاني االنتساياث انًتداونت 

إجًاني االنتساياث غير  انًتداونت 

إجًاني  صافي األصىل





يالحظاث انًبهغ انبياٌ 

سصيذ انضكاج أول انفرشج 

انضكىاخ انًسصهح خالل انفرشج 

0.00رصيد بُد انسكاة خالل انفترة 

يصروفاث انسكاة 

يصشوفاخ انضكاج انششػيح

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

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

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

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

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

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

0.00إجًاني انًُصرف 

0رصيد انسكاة َهايت انفترة 

و2021-03-31و انى 2021-01 -01تقرير حركت بُد انسكاة خالل انفترة يٍ



 انًبهغاسى انحساب رقى انحساب انًبهغ اسى انحساب رقى انحساب 

                     -                     -                     -                     -زكاة 31101يصارف انسكاة 42101

          3,457,425          3,457,425                     -وقديت- حبرعبث وهببث مقيدة 31102يصاريف برايج واَشطت َقديت يقيدة 42102

42102001
كفاالخ - يصاسيف تشايح وانشطح 

                     -                     -                     -كفاالخ - ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102001

42102002
يساػذاخ - يصاسيف تشايح وانشطح 

                     -                     -                     -يساػذاخ -  ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102002

42102003
تشايح يىسًيح- يصاسيف تشايح وانشطح 

                     -                     -                     -تشايح يىسًيح- ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102003

42102004
انسهح انغزائيح - يصاسيف تشايح وانشطح 

                     -                     -                     -انسهح انغزائيح - ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102004

42102005
دػى أسشج يسراخح- يصاسيف تشايح وانشطح 

                     -                     -                     -دػى أسشج يسراخح - ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102005

42102006
6000يصشوفاخ دوس ذسفيظ انمشاٌ- يصاسيف تشايح وانشطح 

             295,805                     -             295,805             301,805دػى دوس ذسفيظ انمشاٌ- ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102006

42102007
إػاناخ صواج - يصاسيف تشايح وانشطح 

                     -                     -                     -إػاناخ صواج- ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102007

42102008
18119 يصاسيف تشايح وانشطح يميذج

               -18,119                     -               -18,119............’ - ذثشػاخ وهثاخ يميذج نمذيح 31102008

                     -                     -                     -عيىيت- حبرعبث وهببث مقيدة 31103مصروفبث عيىيت مقيدة 42103

                     -                     -                     -ػينيح - صكاج 31103001صكاج - يصشوفاخ ػينيح 42103001

                     -                     -                     -أيراو - ذثشػاخ ػينيح 31103002أيراو - يصشوفاخ  ػينيح 42103002

                     -                     -                     -أسش يسراخح - ذثشػاخ ػينيح 31103003أسش يسراخح - يصشوفاخ  ػينيح 42103003

                     -                     -                     -دوس نسائيح - ذثشػاخ ػينيح 31103004دوس نسائيح - يصشوفاخ  ػينيح 42103004

                     -                     -                     -انذيح شثاتيح - ذثشػاخ ػينيح 31103005انذيح شثاتيح - يصشوفاخ  ػينيح 42103005

                     -                     -                     -يساػذاخ صواج - ذثشػاخ ػينيح 31103006يساػذاخ صواج - يصشوفاخ ػينيح 42103006

                     -                     -                     -ادويح طثيح - ذثشػاخ ػينيح 31103007ادويح طثيح - يصشوفاخ  ػينيح 42103007

                     -                     -                     -....…- ذثشػاخ ػينيح 31103008- .............يصشوفاخ  ػينيح 42103008

                     -                     -                     -خدياث تطىػيت - تبرػاث وهباث  يقيدة 31104(يقابم ايراداث انتطىع  )خدياث تطىػيت - يصروفاث يقيدة 42104

                     -                     -                     - (إسى اننشاط    )- ذثشػاخ خذياخ ذطىػيح 31104001(اسى اننشاط   )- يصشوفاخ خذياخ ذطىػيح 42104001

                     -                     -                     -ساػاخ اسرشاسيح- ذثشػاخ خذياخ ذطىػيح 31104002ساػاخ اسرشاسيح- يصشوفاخ  خذياخ ذطىػيح 42104002

                     -                     -                     -ػياداخ طثيح- ذثشػاخ خذياخ ذطىػيح 31104003ػياداخ طثيح- يصشوفاخ  خذياخ ذطىػيح 42104003

                     -                     -                     -ذذسية وذؤهيم - ذثشػاخ خذياخ ذطىػيح 31104004ذذسية وذؤهيم - يصشوفاخ  خذياخ ذطىػيح 42104004

                     -                     -                     -- ...............ذثشػاخ خذياخ ذطىػيح 31104005- ...............يصشوفاخ  خذياخ ذطىػيح 42104005

                     -                     -                     -انًُح  انحكىيي - تبرػاث وهباث  يقيدة 31105انًُح  انحكىيي - يصروفاث يقيدة 42105

                     -                     -                     -ذؤسيس- انًنر انسكىيي 31105001ذؤسيس- انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105001

                     -                     -                     -دػى انرشغيم - انًنر انسكىيي 31105002دػى انرشغيم - انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105002

                     -                     -                     -انرًيض انًؤسسي - انًنر انسكىيي 31105003انرًيض انًؤسسي - انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105003

                     -                     -                     -االسرذايح انًانيح - انًنر انسكىيي 31105004االسرذايح انًانيح - انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105004

                     -                     -                     -دػى انمطاع - انًنر انسكىيي 31105005دػى انمطاع - انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105005

                     -                     -                     -انذػى االخرًاػي - انًنر انسكىيي 31105006انذػى االخرًاػي - انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105006

                     -                     -                     -انرذسية وانرؼهيى - انًنر انسكىيي 31105007انرذسية وانرؼهيى - انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105007

                     -                     -                     -يششوػاخ انًشافك- انًنر انسكىيي 31105008يششوػاخ انًشافك- انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105008

                     -                     -                     -انثسىز وانًؤاصسج- انًنر انسكىيي 31105009انثسىز وانًؤاصسج- انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105009

                     -                     -                     -انًنرداخ انًانيح وانرًىيهيح- انًنر انسكىيي 31105010انًنرداخ انًانيح وانرًىيهيح- انًنر انسكىيي - يصشوفاخ 42105010

                     -                     -                     -ايراداث يقيدة 31106

                     -                     -                     -استاذ اسرثًاساخ يخصصح نهثشايح واالنشطح 31106001

                     -                     -                     -يثيؼاخ سهغ وخذياخ يخصصح نهثشايح واالنشطح 31106002

                     -                     -                     -سسىو تشايح وأنشطح يخصصح 31106003

-                     -                     

                     -                     -                     -إجًاني إيراداث انتحىيالث واػادة انتصُيف 31401إخًاني يصشوفاخ  انرسىيالخ واػادج انرصنيف 47101

-                     -                     -                     

301,805اإلجًاني 24,119إجًاني   -  277,686  3,457,425  3,735,111  

-صافي األصىل انًقيدة أول انفترة    -  -  

-صافي األصىل انًقيدة  َهايت انفترة   277,686  3,457,425  3,735,111  

رصيد انفترة 

انسابقت

انتحىيالث 

واػادة 

انتصُيف

رصيد صافي 

األصىل َهايت 

انفترة

م   2021 /  03 / 31م  الى  2021 /  01 /  01تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

انتؼير في صافي 

االصىل انًقيدة 

خالل انفترة

انتبرػاث واإليراداث نالَشطت انًقيدة يصروفاث انبرايج واألَشطت انًقيدة 


