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000ايرادات وتبرعات مقيدة311

029125029125002912500291250زكاة31101

02854628546028546028546نقدية- تربعات وهبات مقيدة 31102
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000000ايرادات مقيدة31106

00046865404686540004686540468654إمجالي االيرادات والتربعات املقيدة

000ايرادات وتبرعات غير مقيدة312

1069941069941069940106994نقدية- تربعات  وهبات غري مقيدة 31201

0000عينية- تربعات وهبات غري مقيدة 31202
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000ايرادات وتبرعات اوقاف313
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المصروفات 4

المصاريف العمومية واإلدارية41

257619الموظفين/ تكاليف العاملين 411

نقدية41101 الرواتب واألجور ال

الرواتب واألجور االساسية 41101001

بدل السكن 41101002

بدل المواصالت 41101003

بدل اتصال 41101004

بدل اعاشة 41101005

بدل طبيعة عمل 41101006

العمل اإلضافي 41101007

تأمينات اجتماعية 41101008

ا وحوافز41102 مزاي

اإلجازات 41102001

تذلكر السفر41102002

التأمين الطبي 41102003

مصاريف العالج 41102004

مكافات وحوافز موسمية 41102005

مكافات وحوافز سنوية 41102006

مكافات وحوافز أخرى 41102007

مصاريف الطعام 41102008

بدل اثاث 41102009

تجديد إقامات - مصاريف حكومية 41102010

تأشيرات - مصاريف حكومية 41102011

نقل كفاالت  - مصاريف حكومية 41102012

رسوم - مصاريف حكومية 41102013

رسوم المدارس 41102014

مالبس العمال الموحد41102015

تأمين العاملين 41102016

عمالة مؤقته - تكاليف العاملين 41102017

تكاليف نقل العاملين بين المواقع 41102018

بدل االنتداب41102019

تعويضات نهاية الخدمة 41102020

تشغيلية 412 تكاليف ال 70187ال

المستهلكات41201

مستلزمات مكتبية41201001

مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002

الوقود والمحروقات 41201003

مطبوعات 41201004

تعبئة وتغليف41201005

مواد التنظيف41201006

مستلزمات المطبخ 41201007

أدوات مستهلكة مصروفة41201008

مستهلكات أخرى41201009

صيانة واإلصالح 41202 ال

المحسنة / األراضي واألراضي المطورة - صيانة وإصالح 41202001

4.12E+09 المحسنة / األراضي واألراضي المطورة - صيانة وإصالح

المباني -صيانة وإصالح 41202002

4.12E+09 المباني -صيانة وإصالح

4.12E+09 المباني  المشتراة - صيانة وإصالح

4.12E+09 المباني المتبرع بها- صيانة وإصالح

4.12E+09 مباني على ارض مستأجرة - صيانة وإصالح

4.12E+09 تجسينات مباني مملوكة

4.12E+09تحسينات مباني مستأجرة

االت ومعدات - صيانة وإصالح 41202003

4.12E+09 االت ومعدات - صيانة وإصالح

4.12E+09 االت ومعدات

4.12E+09 االت ومعدات صناعية

4.12E+09 االت ومعدات صيانو وتشغيل

4.12E+09االت ومعدات ورش

4.12E+09 االت ومعدات حاويات ومقطورات

السيارات - صيانة وإصالح 41202004

4.12E+09 السيارات - صيانة وإصالح

4.12E+09 قطع غيار

4.12E+09 صيانة دورية

4.12E+09 اطارات

4.12E+09 أجور صيانة

األثاث المكتبي - صيانة وإصالح 41202005

4.12E+09 األثاث المكتبي - صيانة وإصالح

االت ومعدات مكتبية- صيانة وإصالح 41202006

4.12E+09 االت ومعدات مكتبية- صيانة وإصالح

عدد وأدوات - صيانة وإصالح 41202007

4.12E+09 عدد وأدوات - صيانة وإصالح

أدوات وأجهزة العرض - صيانة وإصالح 41202008

4.12E+09 أدوات وأجهزة العرض - صيانة وإصالح

أجهزة االتصال واألمن والحماية- صيانة وإصالح 41202009

4.12E+09 أجهزة االتصال واألمن والحماية- صيانة وإصالح

اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها - صيانة وإصالح 41202010

4.12E+09 اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها - صيانة وإصالح

اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - صيانة وإصالح 41202011

4.12E+09 اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - صيانة وإصالح

اللوحات المعدنية - صيانة وإصالح 41202012

4.12E+09 اللوحات المعدنية - صيانة وإصالح

تأمين 41203 خدمات وال المنافع وال

الكهرباء41203001

صحي41203002 صرف ال المياه ومصاريف ال

فاكس واإلنترنت41203003 هاتف وال ال

برقيات 41203004 بريد وال تكاليف ال

تأمين 41203005 مصاريف ال

4.12E+09 سيارات - مصاريف التأمين

4.12E+09 الحريق- مصاريف التأمين

4.12E+09 السرقات- مصاريف التأمين

مصاريف الشحن 41203006

اجور تحميل وتنزيل 41203007

ضيافة 41203008 مصاريف ال

اإليجارات41203009

4.12E+09 أراضي- إيجار ممتلكات

4.12E+09 مكاتب- إيجار ممتلكات

4.12E+09 مستودعات- إيجار ممتلكات

4.12E+09 (محالت)منافذ بيعية - إيجار ممتلكات

4.12E+09 يتم تحليلها " أخرى - إيجار ممتلكات "

4.12E+09إيجارات معدات وآالالت

4.12E+09 إيجارات معدات نقل

4.12E+09 إيجارات سيارات

تكاليف مهنية وإستشارات 41203010

4.12E+09 رسوم مهنية

4.12E+09 مصاريف استشارات

4.12E+09 أخرى- تكاليف مهنية

تشغيل41203011 صيانة وال عقود ال

4.12E+09 النظافة - عقود الصيانة والتشغيل

4.12E+09  األمن والحراسة - عقود الصيانة والتشغيل

4.12E+09عقود صيانة المصاعد

4.12E+09عقود  صيانة االت التصوير

تكاليف تشغيلة أخرى 41204

مصاريف التدريب والتاهيل 41204001

مصاريف اشتراكات وتصديقات 41204002

دوريات وصحف ومجالت تخصصية 41204003

مصاريف التراخيص 41204004

مصاريف الدعاية واالعالن 41204005

العينات والهدايا41204006

مصاريف غرامات ومخالفات 41204007

مصاريف بنكية وعموالت41204008

الحمالت اإلعالنية41204009

اليافطات اإلعالنية41204010

العروض الخاصة41204011

أخرى- تكاليف تسويقية 41204012

داخلية- سفريات عمل 41204013

دولية- سفريات عمل 41204014

فائض النقدية/ عجز 41204015

مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ413

األراضي المطورة - مصاريف االستهالك 41301

تحسينات اراضي - األراضي المطورة - مصروف إهالك 41301001

المباني - مصاريف االستهالك 41302

المباني- مصروف إهالك 41302001

المباني المشتراة- مصروف إهالك 41302002

المباني المتبرع بها - مصروف إهالك 41302003

مباني على ارض مستأجرة - مصروف إهالك 41302004

تجسينات مباني مملوكة - مصروف إهالك 41302005

تحسينات مباني مستأجرة- مصروف إهالك 41302006

االت ومعدات -  مصاريف االستهالك  41303

االت ومعدات - مصروف إهالك 41303001

االت ومعدات صناعية - مصروف إهالك 41303002

االت ومعدات صيانو وتشغيل - مصروف إهالك 41303003

االت ومعدات ورش- مصروف إهالك 41303004

االت ومعدات حاويات ومقطورات - مصروف إهالك 41303005

السيارات -  مصاريف االستهالك 41304

سيارات - مصروف إهالك 41304001

سيارات مشتراة- مصروف إهالك 41304002

سيارات متبرع بها - مصروف إهالك 41304003

سيارات ايجار منتهي بالتمليك - مصروف إهالك 41304004

األثاث المكتبي - مصاريف االستهالك 41305

األثاث المكتبي - مصاريف االهالك 41305001

االت ومعدات مكتبية- مصاريف االستهالك  41306

االت ومعدات مكتبية- مصاريف االهالك  41306001

عدد وأدوات -- مصاريف االستهالك 41307

عدد وأدوات -- مصاريف االهالك 41307001

أدوات وأجهزة العرض - مصاريف االستهالك 41308

أدوات وأجهزة العرض - مصاريف االهالك 41308001

حماية- مصاريف االستهالك 41309 أجهزة االتصال واألمن وال

أجهزة االتصال واألمن والحماية- مصاريف االهالك 41309001

ي وملحقاتها - مصاريف االستهالك 41310 حاسب االل اجهزة ال

اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها - مصاريف االهالك 41310001

تهوية - مصاريف االستهالك 41311 تبريد وال تدفئة وال اجهزة ال

اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مصاريف االهالك 41311001

لوحات المعدنية - مصاريف االستهالك 41312 ال

اللوحات المعدنية - مصاريف االهالك 41312001

األصول غير الملموسة - مصاريف االستنفاذ 41313

األصول غير الملموسة - مصاريف االستنفاذ 41313001

براءات اإلختراع - مصاريف االستنفاذ 41313002

العالمات التجارية - مصاريف االستنفاذ 41313003

" مصاريف التأسيس " تكاليف ماقبل التشغيل - مصاريف االستنفاذ 41313004

مصاريف حقوق االمتياز - مصاريف االستنفاذ 41313005

تكاليف تطوير المنتجات - مصاريف االستنفاذ  41313006

مصاريف الحمالت االعالنية المؤجلة- مصاريف االستنفاذ  41313007

مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة- مصاريف االستنفاذ  41313008

خلو رجل - قيمة التقبيل - مصاريف االستنفاذ 41313009

رخص البرامج واألنظمة- مصاريف االستنفاذ 41313010

الخطط االستراتيجية- مصاريف االستنفاذ 41313011

حيوية -  مصاريف االستهالك 41314 للموجودات ال

أمهات االبقار-   مصاريف االستهالك 41314001

صغار االبقار-  مصاريف االستهالك 41314002

امهات الدواجن -   مصاريف االستهالك 41314003

الصيصان -   مصاريف االستهالك 41314004

االشجار المثمرة -   مصاريف االستهالك 41314005

االشجار غير المثمرة -   مصاريف االستهالك 41314006

مصاريف إدارية وعمومية  أخرى 414

خسائر  بيع أصول 41401

خسائر  بيع أصول 41401001

خسائر استثمارات 41402

خسائراستثمارات عقارية 41402001

خسائر استثمارات في شركات زميلة 41402002

خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ 41402003

خسائر استثمارات متاحة للبيع 41402004

خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة 41402005

خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 41402006

خسائر استثمارات أخرى 41402007

مصاريف تمويلية 41403

مصاريف تمويلية 41403001

مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها41404

مدينون تجاريون - ذمم مدينة معدومة 41404001

عمالء محافظ إقراضية - ذمم مدينة معدومة 41404002

أخرى- ذمم مدينة معدومة 41404003

مصاريف المخصصات 41405

مخصصات االستثمار 41405001

في تحصيلها . م . مخصصات د41405002

مصاريف البرامج واألنشطة 42
1036284مصاريف برامج وانشطة  مقيدة 421

مصارف الزكاة الشرعية42101

مصارف الزكاة الشرعية42101001

مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

كفاالت - مصاريف برامج وانشطة 42102001

مساعدات - مصاريف برامج وانشطة 42102002

برامج موسمية- مصاريف برامج وانشطة 42102003

السلة الغذائية - مصاريف برامج وانشطة 42102004

دعم أسرة محتاجة- مصاريف برامج وانشطة 42102005

مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 42102006

إعانات زواج - مصاريف برامج وانشطة 42102007

 مصاريف برامج وانشطة..................42102008

مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة 42103

زكاة - مصروفات عينية 42103001

أيتام - مصروفات  عينية 42103002

أسر محتاجة - مصروفات  عينية 42103003

دور نسائية - مصروفات  عينية 42103004

اندية شبابية - مصروفات  عينية 42103005

مساعدات زواج - مصروفات عينية 42103006

ادوية طبية - مصروفات  عينية 42103007

- .............مصروفات  عينية 42103008

(مقابل ايرادات التطوع  )خدمات تطوعية - مصروفات مقيدة 42104

(اسم النشاط   )- مصروفات خدمات تطوعية 42104001

ساعات استشارية- مصروفات  خدمات تطوعية 42104002

عيادات طبية- مصروفات  خدمات تطوعية 42104003

تدريب وتأهيل - مصروفات  خدمات تطوعية 42104004

- ...............مصروفات  خدمات تطوعية 42104005

المنح  الحكومي - مصروفات مقيدة 42105

تأسيس- المنح الحكومي - مصروفات 42105001

دعم التشغيل - المنح الحكومي - مصروفات 42105002

التميز المؤسسي - المنح الحكومي - مصروفات 42105003

االستدامة المالية - المنح الحكومي - مصروفات 42105004

دعم القطاع - المنح الحكومي - مصروفات 42105005

الدعم االجتماعي - المنح الحكومي - مصروفات 42105006

التدريب والتعليم - المنح الحكومي - مصروفات 42105007

مشروعات المرافق- المنح الحكومي - مصروفات 42105008

البحوث والمؤازرة- المنح الحكومي - مصروفات 42105009

المنتجات المالية والتمويلية- المنح الحكومي - مصروفات 42105010

مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة  422

نقدية- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة 42201

نقدية- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة 42201001
عينية - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة  42202

عينية - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة  42202001
(مقابل تبرعات التطوع  )خدمات تطوعية - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة  42203

(مقابل تبرعات التطوع  )خدمات تطوعية - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة  42203001

مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف 43

مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف 431

نظارة 43101 مصروفات ال

مصروفات النظارة 43101001

مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية43103

وقفية 43103001 ثابتة ال مصاريف االستهالك لألصول ال

األصول غير الملموسة - مصاريف االستنفاذ 43103002

حيوية -  مصاريف االستهالك 43103003 للموجودات ال

اف متنوعة  43104 مصاريف أوق

خسائر  بيع واستبدال  أصول وقفية43104001

خسائر استثمارات وقفية43104002

خسائراستثمارات  وقفية عقارية 4310400201

خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة 4310400202

خسائر استثمارات  وقفية في الصناديق والمحافظ 4310400203

خسائر استثمارات فائض غلة الوقف 4310400204

خسائر استثمارات أخرى 4310400205

مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها43104003

مدينون تجاريون - ذمم مدينة معدومة 4310400301

عمالء محافظ إقراضية وقفية- ذمم مدينة معدومة 4310400302

أخرى- ذمم مدينة معدومة 4310400303

بضاعة المباعة 43104004 تكلفة ال

تكلفة البضاعة المباعة 4310400401

اف 43105 مخصصات واحتياطيات األوق

مخصصات واحتياطيات األوقاف 43105001

توزيعات صافي الريع على المستفيدين43106

أيتام - مستفيدي الوقف 43106001

أسر محتاجة  - مستفيدي الوقف 43106002

حلقات التحفيظ  - مستفيدي الوقف 43106003

تعليم - مستفيدي الوقف 43106004

مصروفات  التحويالت واعادة التصنيف 47

مصروفات  التحويالت واعادة التصنيف 471

مصروفات  التحويالت واعادة التصنيف 47101
قيود استخدام - تحويالت وإعادة تصنيف  47101001

قيود وقت - تحويالت وإعادة تصنيف 47101002

قيود استخدام ووقت - تحويالت وإعادة تصنيف 47101003

قيود إدارية - تحويالت وإعادة تصنيف 47101004

قيود اخرى - تحويالت وإعادة تصنيف 47101005

13640900000000اإلجمالي
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12345

. نوصي بعمل كروت صنف لألصناف الموجودة بالمستودع وإدراج الحركة عليها فى حالة اإلضافة والصرف احكاما للرقابة على مخزن الجمعية 3جديدة . وفقا للقواعد المحاسبية للجمعيات الخيرية الصادرة من وزارة الشؤون االجتماعية باستخدام كروت الصنف أحكاما للرقابة علي المخازن عليه لوحظ أن الجمعية ال تستخدم كروت صنف بمستودعاتها 1

نوصي بضرورة عمل عقود عمل لجمعي الموظفين وارفاق كافة  المستندات المؤيدة للصرف 3جديدة  لاير وبسوالهم عن العقد ال يوجد عقد 30334 تم صرف مخصص نهاية الخدمة لموظف بدوم جزائي بدون طلب استقالة للموظف وبدون التوقيع على مخالصة باستالم مستحقاتة بمبلغ 2019-2-25 بتاريخ 5تبين لنا من خالل المراجعة القيد 2
اضافة رد للمراجع بعد رد الجمعية 

نوصي بضرورة عمل كشف تحليلي معتمد من اصحاب الصالحية 3جديدة  لاير بدون كشف تحليلي معتمد من اصحاب الصالحية 5000م عبارة عن تصفيه عهدة مستديمة بمبلغ 2019-2-28 بتاريخ 34تبين لنا من خالل المراجعة القيد 3

فكرة اضافة المعيار او االساس 

الذي تم االستناد عليه في 

المالحظات

نوصي بضرورة عدم الصرف نقدا وصرف الرواتب بشيكات او تحويل على حساب الموظف 3جديدة  لاير وتم الصرف نقدا للموظفين 59818 بمبلغ 2 عبارة صرف رواتب الموظفين عن شهر 2019-2-28 بتاريخ 7تبين لنا من خالل المراجعة القيد رقم 4

. نوصي بضرورة صرف الزكاة أول بأول وعدم ترحيلها وذلك لما فيها من جانب نظامي وجانب شرعي3جديدة . وهذا مخالف للنظام وال يتماشى مع الشريعة1004630 وجود رصيد مرحل لحساب الزكاة بمبلغ 2018تبين لنا من خالل اقفال الحسابات الختامية لعام 5

نوصي بضرورة عدم الصرف للمقاولين اال من خالل محضر باستالم االعمال المنفذة او شهادة انجاز 3جديدة  لاير لمؤسسة حمود السبعي بدون استالم االعمال المنفذة 120000م عبارة عن الدفعة االخيرة 2019-5-27 بتاريخ 23تبين لنا من خالل المراجعة القيد رقم 6

نوصي بضرورة اخد موافقة الوزارة للتعاقد مع مؤسسات تسويقية باسم الجمعية 3جديدة  لاير وغير من الدفعات بدون مواففة الوزارة 80000+  لاير 22216تبين لنا من خالل المراجعة انة تم التعاقد مع مؤسسة غيوم الوسائط للخدمات التجارية في افطار الصائم بالحرم على دفعات على سبيل المثال 7

نوصي بضرورة ختم الفواتير بختم صرف حفاظا على المال الجمعية 3جديدة  لاير بدون ختم صرف2500م عبارة عن تصفية عهدة فواز 2019-9-29 بتاريخ 53تبين لنا من خالل المراجعة القيد رقم 8

نوصي ضرورة جلب عروض اسعار تنافسية لتحقيق اكبر استفادة ممكنة  و ضرورة االنتظام في عمل اذن االضافة  في حالة شراء البضاعة 3جديدة  لاير من مؤسسة مستودع كشمير العتيبي بدون عروض اسعار وبدون اذن اضافة للمستودع 118100 عبارة مصروفات السلة الغذائية بمبلغ 2019-4-14 بتاريخ 16تبين لنا من خالل المراجعة القيد رقم 9

نوصي بضرورة ارفاق كافة المستندات المؤيدة في الصرف حفاظا على مدفوعات الجمعية 3جديدة  لاير من وكالة امجد مصطفي للدعاية وبدون فاتورة وبدون عروض اسعار تنافسية 12600 عبارة عن مطبوعات 2019-4-24 بتاريخ 20تبين لنا من خالل المراجعة القيد رقم 10

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



الرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب
رصيد الربع 

السابق

األصول1
األصول المتداولة11

539456915646النقدية في الصناديق والبنوك111

المحافظ اإلقراضية والتمويلية112

االستثمارات المتداولة113

722500الذمم المدينة114

115ً مصروفات مدفوعة مقدما

إيرادات وتبرعات مستحقة116

المخزون117

"أطراف ذات عالقة " الحسابات الجارية للفروع 118

539528918146إجمالي االصول المتداولة

األصول غير المتداولة12
31982103198210األصول الثابتة121

األصول غير الملموسة122

68150006815000االستثمارات غير المتداولة123

"مشاريع تحت التنفيذ " أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 124

الموجودات الحيوية125

1001321010013210إجمالي االصول غير  المتداولة

أصول األوقاف13
النقدية الموقوفة131

محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة132

االستثمارات الوقفية133

00األصول الثابتة الوقفية134

أوقاف– األصول غير الملموسة 135

12216061221606"مشاريع وقفية تحت التنفيذ " أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 136

الموجودات الحيوية137

12216061221606إجمالي  أصول األوقاف

1177434412152962 إجمالي  األصول
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الرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب

اإللتزامات2

االلتزامات المتداولة21
القروض قصيرة األجل211

أوراق الدفع212

الذمم الدائنة213

2399مصروفات مستحقة214

إيرادات وتبرعات مقدمة215

التزامات متداولة أخرى216

2399اجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة22
القروض طويلة األجل221

أوراق الدفع  طويلة األجل222

طويلة األجل- الذمم الدائنة 223

مخصص مكافآت نهاية الخدمة224

87147المخصصات225

3044550مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

المخصصات لألصول الوقفية227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

3131697إجمالي االلتزامات غير  المتداولة

صافي األصول23

صافي األصول231
7014487صافي األصول الغير المقيدة23101

1558261صافي األصول المقيدة23102

67500صافي أصول األوقاف23103

8640248إجمالي  صافي األصول

11774344 إجمالي اإللتزامات وصافي األصول
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مالحظاترصيد الربع السابق
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مالحظات المبلغ البيان 

              1,004,630رصيد الزكاة أول الفترة 

                 291,250الزكوات المحصلة خالل الفترة 

       1,295,880رصيد بند الزكاة خالل الفترة 

مصروفات الزكاة 

                         -مصروفات الزكاة 

                  -إجمالي المنصرف 

       1,295,880رصيد الزكاة نهاية الفترة 

.............الى ...... تقرير حركة بند الزكاة خالل الفترة من 



المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

0مصارف الزكاة 42101

مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

42102001
كفاالت - مصاريف برامج وانشطة 

42102002
مساعدات - مصاريف برامج وانشطة 

42102003
برامج موسمية- مصاريف برامج وانشطة 

42102004
السلة الغذائية - مصاريف برامج وانشطة 

42102005
0دعم أسرة محتاجة- مصاريف برامج وانشطة 

42102006
مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 

42102007
إعانات زواج - مصاريف برامج وانشطة 

42102008
 مصاريف برامج وانشطة..................

مصروفات عينية مقيدة 42103

زكاة - مصروفات عينية 42103001

أيتام - مصروفات  عينية 42103002

أسر محتاجة - مصروفات  عينية 42103003

دور نسائية - مصروفات  عينية 42103004

اندية شبابية - مصروفات  عينية 42103005

مساعدات زواج - مصروفات عينية 42103006

ادوية طبية - مصروفات  عينية 42103007

- .............مصروفات  عينية 42103008

(مقابل ايرادات التطوع  )خدمات تطوعية - مصروفات مقيدة 42104

(اسم النشاط   )- مصروفات خدمات تطوعية 42104001

ساعات استشارية- مصروفات  خدمات تطوعية 42104002

عيادات طبية- مصروفات  خدمات تطوعية 42104003

تدريب وتأهيل - مصروفات  خدمات تطوعية 42104004

مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 
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- ...............مصروفات  خدمات تطوعية 42104005

المنح  الحكومي - مصروفات مقيدة 42105

تأسيس- المنح الحكومي - مصروفات 42105001

دعم التشغيل - المنح الحكومي - مصروفات 42105002

التميز المؤسسي - المنح الحكومي - مصروفات 42105003

االستدامة المالية - المنح الحكومي - مصروفات 42105004

دعم القطاع - المنح الحكومي - مصروفات 42105005

الدعم االجتماعي - المنح الحكومي - مصروفات 42105006

التدريب والتعليم - المنح الحكومي - مصروفات 42105007

مشروعات المرافق- المنح الحكومي - مصروفات 42105008

البحوث والمؤازرة- المنح الحكومي - مصروفات 42105009

المنتجات المالية والتمويلية- المنح الحكومي - مصروفات 42105010

0إجمالي 

صافي األصول المقيدة أول العام 

صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة 



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب 

              291,250             291,250زكاة 31101

                     -نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102

                     -كفاالت - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102001

                     -مساعدات -  تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102002

                     -برامج موسمية- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102003

                     -السلة الغذائية - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102004

                28,546               28,546دعم أسرة محتاجة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102005

                     -دعم دور تحفيظ القران- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102006

                     -إعانات زواج- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102007

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

                     -عينية- تبرعات وهبات مقيدة 31103

                     -عينية - زكاة 31103001

                     -أيتام - تبرعات عينية 31103002

                     -أسر محتاجة - تبرعات عينية 31103003

                     -دور نسائية - تبرعات عينية 31103004

                     -اندية شبابية - تبرعات عينية 31103005

                     -مساعدات زواج - تبرعات عينية 31103006

                     -ادوية طبية - تبرعات عينية 31103007

                     -زكاة فطر- تبرعات عينية 31103008

              148,858             148,858خدمات تطوعية - تبرعات وهبات  مقيدة 31104

                     - (إسم النشاط    )- تبرعات خدمات تطوعية 31104001

                     -ساعات استشارية- تبرعات خدمات تطوعية 31104002

                     -عيادات طبية- تبرعات خدمات تطوعية 31104003

                     -تدريب وتأهيل - تبرعات خدمات تطوعية 31104004

التغير في صافي 

االصول المقيدة خالل 

الفترة

التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة 
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                     -- ...............تبرعات خدمات تطوعية 31104005

                     -المنح  الحكومي - تبرعات وهبات  مقيدة 31105

                     -تأسيس- المنح الحكومي 31105001

                     -                     -دعم التشغيل - المنح الحكومي 31105002

                     -التميز المؤسسي - المنح الحكومي 31105003

                     -االستدامة المالية - المنح الحكومي 31105004

                     -دعم القطاع - المنح الحكومي 31105005

                     -الدعم االجتماعي - المنح الحكومي 31105006

                     -التدريب والتعليم - المنح الحكومي 31105007

                     -مشروعات المرافق- المنح الحكومي 31105008

                     -البحوث والمؤازرة- المنح الحكومي 31105009

                     -المنتجات المالية والتمويلية- المنح الحكومي 31105010

                     -ايرادات مقيدة 31106

                     -ارباح استثمارات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106001

                     -مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106002

                     -رسوم برامج وأنشطة مخصصة 31106003

-                     

              468,654             468,654اإلجمالي 

1,089,607          1,089,607           

1,558,261           


