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بفحص 

ومراجعت 
غير مىخظممىخظمال يىجذ

√دفتر اىيىميت

√دفتر االستبر اىعبً

√دفتر اىجرد

سجو االصىه اىثببتت
√

√دفتر اىصىذوق

√دفتر اىبىل

√سجو اىعهذة

√سجو اىعضىيت

√سجو اجتمبعبث مجيس االدارة

(خيريت  )سجو اىتبرعبث اىعيىيت 
√

√(خيريت  )سجو اىتبرعبث اىىقذيت 

√(وقذي  )سىذ اىقبض 

(عيىي  )سىذ استالً 
√

√سىذ اىصرف

√سىذ قيذ يىميت

مرث اىصىف

√(اخراج  )ارن صرف عيىي 

√(ادخبه   )ارن استالً عيىي  

المسخىذاث

السجالث

البيبن

ال يىجذيىجذ

يذويبروبمج حبسىبي
السببال يىجذ

  : السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : ثانيا 
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و2021 / 09 / 30و  انى 2021 / 07 / 01تقرير انتثرػاخ وااليراداخ نهفترج يٍ 

سلى 

انسساب

اإلجًاني انؼاو
اسى انسساب

تثرػاخ وايراداخ أوقافتثرػاخ وايراداخ يقيدِتثرػاخ وايراداخ  غير يقيدج

إجًاني االيراداخ وانتثرػاخ انًقيدج

إجًاني االيراداخ وانتثرػاخ غير انًقيدج

إجًاني االيراداخ وانتثرػاخ انىقفيح



12345

1

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

انًصروفاخ 4

المصبريف العمىميت واإلداريت41

411

انرواتة واألجىر انُقديح41101

533,554.00216,036.00315,710.001,808.00اىرواتب واألجىر االسبسيت 41101001

8,000.008,000.00تأميىبث اجتمبعيت 41101008

21,024.0021,024.00تجذيذ إقبمبث - مصبريف حنىميت 41102010

9,523.009,523.00تعىيضبث وهبيت اىخذمت 41102020

4,369.204,369.20المسخهلكبث41201

30.0030.00مستيزمبث منتبيت41201001

240.00240.00مستهينبث أخري41201009

67,451.004,276.0063,175.00الصيبوت واإلصالح 41202

3,898.003,898.00اىسيبراث - صيبوت وإصالح 41202004

5,470.005,470.00اجهزة اىتذفئت واىتبريذ واىتهىيت - صيبوت وإصالح 41202011

16,565.385,764.64المىبفع والخذمبث والخأميه 41203

2,289.272,289.27الكهرببء41203001

10,191.6910,191.69الميبي ومصبريف الصرف الصحي41203002

4,519.814,519.81الهبحف والفبكس واإلوخروج41203003

15,090.0015,090.00سيبراث - مصبريف اىتأميه 4120300501

2,078.002,078.00مصبريف الضيبفت 41203008

957.73957.73يصاسيف تُكيح وػًىالخ41204008

118,135.00118,135.00اىمببوي اىمشتراة- مصروف إهالك 41302002

6,195.006,195.00سيبراث مشتراة- مصروف إهالك 41304002

1,554.001,554.00األثبث اىمنتبي - مصبريف االهالك 41305001

801.00801.00اجهزة الحبسب االلي وملحقبحهب - مصبريف االسخهالك 41310

2,801.002,801.00اجهزة الخذفئت والخبريذ والخهىيت - مصبريف االسخهالك 41311

1,280.001,280.00يصشوفاخ دوس ذسفيظ انمشاٌ- يصاسيف تشايح واَشطح 42102006

63,915.0063,915.00 يصاسيف تشايح واَشطح..................42102008

6,897.686,897.68َمذيح- يصشوفاخ تشايح وأَشطح غيش يميذج 42201001

190,914.00190,914.00مصبريف االسخهالك لألصىل الثببخت الىقفيت 43103001

1,097,743.76428,833.5072,092.68319,986.00190,914.0075,116.84

1097743.76

0.00

65,195.00مقيد

841,634.76غير مقيد

190,914.00اوقاف

م    2021 / 09 / 30م  الى 2021 / 07 / 01تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 

المصاريف اإلداريةالمبلغ الحسابرقم الحساب

مصاريف االستدامة الماليةمصاريف البرامج واالنشطة

اإلجًاني



10,800.74

10,800.740.00

م    2021 / 09 / 30م  الى 2021 / 07 / 01تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف 

الحوكمة



يالحظاخرصيد انرتغ انساتقانرصيد انحانياسى انحسابرقى انحساب

األصىل1

األصىل انًتداونح11

َثش اإلتذاع تميًح 22/8/2021 تراسيخ 1777تفسص ويشاخؼح انميذ سلى 111 ماوالخ  تميًح 1300 لاير وفىاذيش يكرة انسيف انهُذسي تميًح 7700 لاير وفىاذيش يؤسسح وسدج ذىنية نألدواخ انصسيح تميًح 10000 لاير وفىاذيش يؤسسح َمهياخ ػثذانشزًٍ ػثذهللا أتاًَي تميًح 2200 لاير وفىاذيش خاصح يىسسح ذىنية انؼماسيح تميًح 50000 نىزظ ػذو وخىد فىاذيش خاصح يؤسسح  7,595,647.237,424,965.82 لاير2000 لاير وفىاذيش ششكح األوييش نهرداسج واًن

انًسافظ اإللشاظيح وانرًىيهيح112

االسرثًاساخ انًرذاونح 113

170,588.00130,926.00انزيى انًذيُح114

115ً يصشوفاخ يذفىػح يمذيا

إيشاداخ وذثشػاخ يسرسمح116

انًخضو117ٌ

"أطشاف راخ ػاللح " انسساتاخ انداسيح نهفشوع 118

7,766,235.237,555,891.82

األصىل غير انًتداونح12

41,069,780.2041,069,780.20األصىل انثاترح121

األصىل غيش انًهًىسح122

االسرثًاساخ غيش انًرذاونح 123

611,742.00420,324.00"يشاسيغ ذسد انرُفيز " أػًال سأسًانيح ذسد اإلَشاء 124

انًىخىداخ انسيىيح125

41,681,522.2041,490,104.20

أصىل األوقاف13

انُمذيح انًىلىفح131

يسافظ إلشاظيح وذًىيهيح يىلىفح132

االسرثًاساخ انىلفيح133

األصىل انثاترح انىلفيح134

أولاف– األصىل غيش انًهًىسح 135

"يشاسيغ ولفيح ذسد انرُفيز " أػًال سأسًانيح ذسد اإلَشاء 136

انًىخىداخ انسيىيح137

0.000.00

49,447,757.4349,045,996.02 إجًاني  األصىل

و  2021 / 09 /  30تقرير تاألصىل انثاتتح تتاريخ 

إجًاني  أصىل األوقاف

إجًاني االصىل غير  انًتداونح

إجًاني االصىل انًتداونح



يالزظاخسصيذ انشتغ انساتكانشصيذ انسانياسى انسسابسلى انسساب

اإلنرضاياخ2

االنتساياخ انًتداونح21

هرداسج وانًماوالخ  تميًح 1300 لاير وفىاذيش يكرة انسيف انهُذسي تميًح 7700 لاير وفىاذيش يؤسسح وسدج ذىنية نألدواخ انصسيح تميًح 10000 لاير وفىاذيش يؤسسح َمهياخ ػثذانشزًٍ ػثذهللا أتاًَي تميًح 2200 لاير وفىاذيش خاصح يىسسح ذىنية انؼماسيح تميًح 50000 نىزظ ػذو وخىد فىاذيش خاصح يؤسسح َثش اإلتذاع تميًح 22/8/2021 تراسيخ 1777تفسص ويشاخؼح انميذ سلى 211  لاير2000 لاير وفىاذيش ششكح األوييش ن

أوساق انذفغ 212

انزيى انذائُح 213

يصشوفاخ يسرسمح 214

إيشاداخ وذثشػاخ يمذيح215

انرضاياخ يرذاونح أخشي 216

0.000.00

االنتساياخ غير انًتداونح22

انمشوض طىيهح األخم 221

أوساق انذفغ  طىيهح األخم 222

طىيهح األخم - انزيى انذائُح 223

307,406.00297,883.00يخصص يكافآخ َهايح انخذيح 224

انًخصصاخ 225

15,944,948.5115,624,548.51يدًؼاخ اإلهالن واالسرُفار226

انًخصصاخ نألصىل انىلفيح 227

يدًؼاخ اإلهالن واالسرُفار نألصىل انىلفيح 228

16,252,354.5115,922,431.51

صافي األصىل 23

صافي األصىل 231

24,656,991.1324,836,762.61صافي األصىل غيش انًميذج 23101

5,361,438.015,081,234.92صافي األصىل انًميذج 23102

3,176,973.683,205,566.88صافي أصىل األولاف 23103

33,195,402.8233,123,564.41

49,447,757.3349,045,995.92 إخًاني اإلنرضاياخ وصافي األصىل

و   2021 / 09 /  30تقرير تاإلنتساياخ وصافي األصىل تتاريخ 

اجًاني االنتساياخ انًتداونح 

إجًاني االنتساياخ غير  انًتداونح 

إجًاني  صافي األصىل





يالحظاخ انًثهغ انثياٌ 

90,500.00سصيذ انضكاج أول انفرشج 

انضكىاخ انًسصهح خالل انفرشج 

90,500.00رصيد تُد انسكاج خالل انفترج 

يصروفاخ انسكاج 

يصشوفاخ انضكاج انششػيح

المصروفات اإلدارية والعمومية

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

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

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

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

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

0.00إجًاني انًُصرف 

90500رصيد انسكاج َهايح انفترج 

و2021-09-30و انى 2021-07 -01تقرير حركح تُد انسكاج خالل انفترج يٍ



 انًثهغاسى انحساب رقى انحساب انًثهغ اسى انحساب رقى انحساب 

               95,500               90,500                 5,000                 5,000زكاج 31101يصارف انسكاج 42101

          3,457,425          3,457,425                     -وقذيت- حبرعبث وهببث مقيذة 31102مصروفبث وقذيت مقيذة 42102

42102001
كفاالخ - يصاسيف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -كفاالخ - ذثشػاخ وهثاخ يميذج َمذيح 31102001

42102002
يساػذاخ - يصاسيف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -يساػذاخ -  ذثشػاخ وهثاخ يميذج َمذيح 31102002

42102003
تشايح يىسًيح- يصاسيف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -تشايح يىسًيح- ذثشػاخ وهثاخ يميذج َمذيح 31102003

42102004
انسهح انغزائيح - يصاسيف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -انسهح انغزائيح - ذثشػاخ وهثاخ يميذج َمذيح 31102004

42102005
دػى أسشج يسراخح- يصاسيف تشايح واَشطح 

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

42102006
1280يصشوفاخ دوس ذسفيظ انمشاٌ- يصاسيف تشايح واَشطح 

          1,914,525          1,575,407             339,118             340,398دػى دوس ذسفيظ انمشاٌ- ذثشػاخ وهثاخ يميذج َمذيح 31102006

42102007
إػاَاخ صواج - يصاسيف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -إػاَاخ صواج- ذثشػاخ وهثاخ يميذج َمذيح 31102007

42102008
63915 يصاسيف تشايح واَشطح يميذج

             -106,012               -42,097               -63,915............’ - ذثشػاخ وهثاخ يميذج َمذيح 31102008

                     -                     -                     -عيىيت- حبرعبث وهببث مقيذة 31103مصروفبث عيىيت مقيذة 42103

                     -                     -                     -ػيُيح - صكاج 31103001صكاج - يصشوفاخ ػيُيح 42103001

                     -                     -                     -أيراو - ذثشػاخ ػيُيح 31103002أيراو - يصشوفاخ  ػيُيح 42103002

                     -                     -                     -أسش يسراخح - ذثشػاخ ػيُيح 31103003أسش يسراخح - يصشوفاخ  ػيُيح 42103003

                     -                     -                     -دوس َسائيح - ذثشػاخ ػيُيح 31103004دوس َسائيح - يصشوفاخ  ػيُيح 42103004

                     -                     -                     -اَذيح شثاتيح - ذثشػاخ ػيُيح 31103005اَذيح شثاتيح - يصشوفاخ  ػيُيح 42103005

                     -                     -                     -يساػذاخ صواج - ذثشػاخ ػيُيح 31103006يساػذاخ صواج - يصشوفاخ ػيُيح 42103006

                     -                     -                     -ادويح طثيح - ذثشػاخ ػيُيح 31103007ادويح طثيح - يصشوفاخ  ػيُيح 42103007

                     -                     -                     -....…- ذثشػاخ ػيُيح 31103008- .............يصشوفاخ  ػيُيح 42103008

                     -                     -                     -خدياخ تطىػيح - تثرػاخ وهثاخ  يقيدج 31104(يقاتم ايراداخ انتطىع  )خدياخ تطىػيح - يصروفاخ يقيدج 42104

                     -                     -                     - (إسى انُشاط    )- ذثشػاخ خذياخ ذطىػيح 31104001(اسى انُشاط   )- 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 - تثرػاخ وهثاخ  يقيدج 31105انًُح  انحكىيي - يصروفاخ يقيدج 42105

                     -                     -                     -ذؤسيس- انًُر انسكىيي 31105001ذؤسيس- انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105001

                     -                     -                     -دػى انرشغيم - انًُر انسكىيي 31105002دػى انرشغيم - انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105002

                     -                     -                     -انرًيض انًؤسسي - انًُر انسكىيي 31105003انرًيض انًؤسسي - انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105003

                     -                     -                     -االسرذايح انًانيح - انًُر انسكىيي 31105004االسرذايح انًانيح - انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105004

                     -                     -                     -دػى انمطاع - انًُر انسكىيي 31105005دػى انمطاع - انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105005

                     -                     -                     -انذػى االخرًاػي - انًُر انسكىيي 31105006انذػى االخرًاػي - انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105006

                     -                     -                     -انرذسية وانرؼهيى - انًُر انسكىيي 31105007انرذسية وانرؼهيى - انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105007

                     -                     -                     -يششوػاخ انًشافك- انًُر انسكىيي 31105008يششوػاخ انًشافك- انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105008

                     -                     -                     -انثسىز وانًؤاصسج- انًُر انسكىيي 31105009انثسىز وانًؤاصسج- انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105009

                     -                     -                     -انًُرداخ انًانيح وانرًىيهيح- انًُر انسكىيي 31105010انًُرداخ انًانيح وانرًىيهيح- انًُر انسكىيي - يصشوفاخ 42105010

                     -                     -                     -ايراداخ يقيدج 31106

                     -                     -                     -استاذ اسرثًاساخ يخصصح نهثشايح واالَشطح 31106001

                     -                     -                     -يثيؼاخ سهغ وخذياخ يخصصح نهثشايح واالَشطح 31106002

                     -                     -                     -سسىو تشايح وأَشطح يخصصح 31106003

-                     -                     

                     -                     -                     -إجًاني إيراداخ انتحىيالخ واػادج انتصُيف 31401إخًاني يصشوفاخ  انرسىيالخ واػادج انرصُيف 47101

-                     -                     -                     

345,398اإلجًاني 65,195إجًاني   -  280,203  5,081,235  5,361,438  

-صافي األصىل انًقيدج أول انفترج    -  -  

-صافي األصىل انًقيدج  َهايح انفترج   280,203  5,081,235  5,361,438  

رصيد انفترج 

انساتقح

انتحىيالخ 

واػادج 

انتصُيف

رصيد صافي 

األصىل َهايح 

انفترج

م   2021 /  09 / 30م الى  2021 /  07 /  01تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

انتؼير في صافي 

االصىل انًقيدج 

خالل انفترج

انتثرػاخ واإليراداخ نالَشطح انًقيدج يصروفاخ انثرايج واألَشطح انًقيدج 
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