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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
ال يوجد 

اصناف

√(اخراج  )اذن صرف عيني 
ال نصرف 

عيني

√(ادخال   )اذن استالم عيني  

المستندات

السجالت

البيان

ال يوجديوجد

يدويبرنامج حاسوبي
السببال يوجد

  : السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : ثانيا 



اإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعات

000ايرادات وتبرعات مقيدة311

182,205.00182205182,205.000.00182,205.00زكاة31101

1,662,856.451,662,856.451,662,856.450.001,662,856.45نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102

0.000.000.00عينية- تبرعات وهبات مقيدة 31103

000خدمات تطوعية- تبرعات وهبات  مقيدة 31104

000المنح  الحكومي- تبرعات وهبات  مقيدة 31105

000ايرادات مقيدة31106

0001,845,061.450##########0001,845,061.450.001,845,061.45

000ايرادات وتبرعات غير مقيدة312

272,643.22272643.20.00272,643.22272,643.22نقدية- تبرعات  وهبات غير مقيدة 31201

000عينية- تبرعات وهبات غير مقيدة 31202

000خدمات تطوعية- تبرعات وهبات غير مقيدة 31203

000(خصم ممنوح  )تبرعات تخفيض التزام 31204

5651505651500565150565150ايرادات غير مقيدة31205

0.00837,793.228377930000000.00837,793.22837,793.22

000ايرادات وتبرعات اوقاف313

116,685.95116,685.95116,685.950116,685.95تبرعات نقدية  لبناء أو شراء أوقاف31301

000تبرعات عينية أوقاف31302

000ريع أوقاف- إيرادات 31303

000ارباح استثمارات وقفية31304

0000116,685.950116,685.950.00116,685.95

0.00837,793.221,845,061.45116,685.951,961,747.40837,793.222,799,540.62 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

المصروفات 4

المصاريف العمومية واإلدارية41

الموظفين/ تكاليف العاملين 411

الرواتب واألجور النقدية41101

562,194.00220,948.00341,246.00الرواتب واألجور االساسية 41101001

11,104.2711,104.27تأمينات اجتماعية 41101008

23,025.0023,025.00تجديد إقامات - مصاريف حكومية 41102010

11,975.0011,975.00تعويضات نهاية الخدمة 41102020

296.00296.00مستلزمات مكتبية41201001

2,048.022,048.02الوقود والمحروقات 41201003

297.25297.25مواد التنظيف41201006

1,262.001,262.00المباني  المشتراة - صيانة وإصالح 4120200202

5,997.265,997.26السيارات - صيانة وإصالح 4120200401

185.00185.00اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها - صيانة وإصالح 4120201001

1,236.711,236.71الكهرباء41203001

614.75614.75المياه ومصاريف الصرف الصحي41203002

4,560.484,560.48الهاتف والفاكس واإلنترنت41203003

500.00500.00تكاليف البريد والبرقيات 41203004

1,685.211,685.21سيارات - مصاريف التأمين 4120300501

5,342.005,342.00مصاريف الضيافة 41203008

600.00600.00مصاريف التراخيص 41204004

885.84885.84مصاريف بنكية وعموالت41204008

119,835.00119,835.00المباني المشتراة- مصروف إهالك 41302002

6,195.006,195.00سيارات مشتراة- مصروف إهالك 41304002

4,554.004,554.00األثاث المكتبي - مصاريف االهالك 41305001

840.00840.00أدوات وأجهزة العرض - مصاريف االهالك 41308001

2,040.002,040.00اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها - مصاريف االهالك 41310001

2,891.002,891.00اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مصاريف االهالك 41311001

183,946.91183,946.91مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 42102006

9,810.009,810.00نقدية- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة 42201001

158,794.22158,794.22الرواتب واالجور النقدية45101

144,714.00144,714.00المستهلكات45103

73,458.0073,458.00الصيانة واالصالح45104

51,664.3151,664.31المنافع والخدمات والتأمين 45105

1,392,551.23428,917.79193,756.91341,246.000.00428,630.53

183,946.91م

1,208,604.32غ

م    2022 / 06 / 30م      الى 2022 / 04 / 01تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 

المصاريف اإلداريةالمبلغ الحسابرقم الحساب

مصاريف االستدامة الماليةمصاريف البرامج واالنشطة

اإلجمالي



0.000.00

م    2022 / 06 / 30م      الى 2022 / 04 / 01تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف 

الحوكمة



مالحظاترصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب

األصول1

األصول المتداولة11

8,040,527.786,747,331.40النقدية في الصناديق والبنوك111

المحافظ اإلقراضية والتمويلية112

168,828.61االستثمارات المتداولة 113

467,166.00الذمم المدينة114

115ً مصروفات مدفوعة مقدما

إيرادات وتبرعات مستحقة116

المخزون117

"أطراف ذات عالقة " الحسابات الجارية للفروع 118

8,209,356.397,214,497.40

األصول غير المتداولة12

18,918,026.0118,853,001.00األصول الثابتة121

األصول غير الملموسة122

22,510,376.0022,510,376.00االستثمارات غير المتداولة 123

1,860,775.391,230,720.00"مشاريع تحت التنفيذ " أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 124

الموجودات الحيوية125

43,289,177.4042,594,097.00

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

51,498,533.7949,808,594.40 إجمالي  األصول

م  2022 / 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

مصروفات مستحقة 214

إيرادات وتبرعات مقدمة215

التزامات متداولة أخرى 216

00

االلتزامات غير المتداولة22

القروض طويلة األجل 221

أوراق الدفع  طويلة األجل 222

طويلة األجل - الذمم الدائنة 223

327,293325,412مخصص مكافآت نهاية الخدمة 224

16,657,34616,376,277المخصصات 225

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

المخصصات لألصول الوقفية 227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية 228

16,984,63916,701,689

صافي األصول 23

صافي األصول 231

25,649,70226,020,513صافي األصول غير المقيدة 23101

6,151,9034,490,788صافي األصول المقيدة 23102

2,712,2922,595,606صافي أصول األوقاف 23103

34,513,89633,106,907

51,498,53549,808,595 إجمالي اإللتزامات وصافي األصول

م   2022 / 06 /  30تقرير باإللتزامات وصافي األصول بتاريخ 

اجمالي االلتزامات المتداولة 

إجمالي االلتزامات غير  المتداولة 

إجمالي  صافي األصول





مالحظات المبلغ البيان 

95,500.00رصيد الزكاة أول الفترة 

182,205.00الزكوات المحصلة خالل الفترة 

277,705.00رصيد بند الزكاة خالل الفترة 

مصروفات الزكاة 

مصروفات الزكاة الشرعية

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

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

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

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

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

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

0.00إجمالي المنصرف 

277705رصيد الزكاة نهاية الفترة 

م2022-06-30م الى 2022-04 -01تقرير حركة بند الزكاة خالل الفترة من



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

             182,205             182,205             182,205زكاة 31101مصارف الزكاة 42101

          4,416,149          4,416,149                     -نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

42102001
كفاالت - مصاريف برامج وانشطة 

                     -                     -                     -كفاالت - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102001

42102002
مساعدات - مصاريف برامج وانشطة 

                     -                     -                     -مساعدات -  تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102002

42102003
برامج موسمية- مصاريف برامج وانشطة 

                     -                     -                     -برامج موسمية- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102003

42102004
السلة الغذائية - مصاريف برامج وانشطة 

                     -                     -                     -السلة الغذائية - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102004

42102005
دعم أسرة محتاجة- مصاريف برامج وانشطة 

                     -                     -                     -دعم أسرة محتاجة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102005

42102006
183,946.91مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 

          1,553,549               74,639          1,478,910          1,662,856دعم 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

                     -                     -                     -عينية - زكاة 31103001زكاة - مصروفات عينية 42103001

                     -                     -                     -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

                     -                     -                     -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

                     -                     -                     -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

-                     -                     -                     

1,845,061اإلجمالي 183,947إجمالي   -  1,478,910  4,490,788  6,151,903  

-صافي األصول المقيدة أول الفترة    -  -  

-صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة   1,478,910  4,490,788  6,151,903  

رصيد الفترة 

السابقة

التحويالت 

واعادة 

التصنيف

رصيد صافي 

األصول نهاية 

الفترة

م   2022 /  06 / 30م     الى  2022 /  04 /  01تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

التعير في صافي 

االصول المقيدة 

خالل الفترة

التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 


