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غير منتظممنتظمال يوجديوجد

يوجددفتر اليومية

يوجددفتر االستاذ العام

محاضر جرد منفصلةاليوجددفتر الجرد

يوجدسجل االصول الثابتة

يوجددفتر الصندوق

يوجددفتر البنك

يوجدسجل العهدة

يوجدسجل العضوية

محاضر اجتماع منفصلةاليوجدسجل اجتماعات مجلس االدارة

يوجدسجل التبرعات العينية ( خيرية )

يوجدسجل التبرعات النقدية ( خيرية )

منتظمسند القبض ( نقدي )

منتظمسند استالم ( عيني )

منتظمسند الصرف

يوجدسند قيد يومية

اليوجدكرت الصنف

منتظماذن صرف عيني ( اخراج )

منتظماذن استالم عيني  ( ادخال  )

المستندات

السجالت

البيان

ال يوجديوجد

يدويبرنامج حاسوبي
السببال يوجد

: السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : ثانيا 



اإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعات
٠٠٠ايرادات وتبرعات مقيدة311

31101٩٧٦٣٧٫٣١٩٧٦٣٧٫٣١٠٩٧٦٣٧٫٣١

31102١٠١٠٠١٠١٠٠٠١٠١٠٠

31103٠٠٠

31104٠٠٠

31105٠٠٠

31106٩٤٠٨١٠٩٤٠٨١٩٤٠٨١

٠٠٠١٠٧٧٣٧٫٣٩٤٠٨١٠٠٠٠١٠٧٧٣٧٫٣٩٤٠٨١٢٠١٨١٨٫٣

٠٠٠ايرادات وتبرعات غير مقيدة312

31201٠٠٠

31202١٦٢٩٢٥١٦٢٩٢٥٠١٦٢٩٢٥

31203٠٠٠

31204٠٠٠

31205٩٧٠٢٣٩٫٩٠٩٧٠٢٣٩٫٩٩٧٠٢٣٩٫٩

١٦٢٩٢٥٩٧٠٢٣٩٫٩٠٠٠٠٠٠٠١٦٢٩٢٥٩٧٠٢٣٩٫٩١١٣٣١٦٥

٠٠٠ايرادات وتبرعات اوقاف313

31301٠٠٠

31302٠٠٠

31303٢٧١٧١٧٠٢٧١٧١٧٢٧١٧١٧

31304٥٧٦١٦٠٥٧٦١٦٥٧٦١٦

٠٠٠٠٠٠٠٣٢٩٣٣٣٠٠٣٢٩٣٣٣٣٢٩٣٣٣

١٦٢٩٢٥٩٧٠٢٣٩٫٩٠١٠٧٧٣٧٫٣٩٤٠٨١٠٠٣٢٩٣٣٣٠٢٧٠٦٦٢٫٣١٣٩٣٦٥٤١٦٦٤٣١٦

تقرير التبرعات وااليرادات بتاريخ ٣١ / ٠٣ /  ٢٠١٩م

رقم الحساب
اإلجمالي العام تبرعات وايرادات أوقافتبرعات وايرادات مقيدهتبرعات وايرادات  غير مقيدةاسم الحساب



المبلغ إسم الحسابرقم الحساب
مصاريف 
المراكز 
اإلدارية

مصاريف 
البرامج 
واألنشطة

مصاريف 
التشغيل 

المحملة على 
النشاط

مصاريف 
األوقاف

مصاريف 
مراكز جمع 

األموال

مصاريف 
مراكز 

االستثمار

مصاريف 
الحوكمة

المصروفات 4
المصاريف العمومية واإلدارية41

تكاليف العاملين / الموظفين411
الرواتب واألجور النقدية41101

339338الرواتب واألجور االساسية 41101001
بدل السكن 41101002
بدل المواصالت 41101003
بدل اتصال 41101004
بدل اعاشة 41101005
بدل طبيعة عمل 41101006
العمل اإلضافي 41101007
58147.32تأمينات اجتماعية 41101008

مزايا وحوافز41102
اإلجازات 41102001
تذلكر السفر41102002
92152.99التأمين الطبي 41102003
مصاريف العالج 41102004
مكافات وحوافز موسمية 41102005
مكافات وحوافز سنوية 41102006
مكافات وحوافز أخرى 41102007
مصاريف الطعام 41102008
بدل اثاث 41102009
مصاريف حكومية - تجديد إقامات 41102010
مصاريف حكومية - تأشيرات 41102011
مصاريف حكومية - نقل كفاالت  41102012
مصاريف حكومية - رسوم 41102013
رسوم المدارس 41102014
مالبس العمال الموحد41102015
تأمين العاملين 41102016
تكاليف العاملين - عمالة مؤقته 41102017
تكاليف نقل العاملين بين المواقع 41102018
بدل االنتداب41102019
تعويضات نهاية الخدمة 41102020

التكاليف التشغيلية 412
المستهلكات41201

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩م الى ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩م    



180مستلزمات مكتبية41201001
مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002
12082.57الوقود والمحروقات 41201003
10مطبوعات 41201004
تعبئة وتغليف41201005
5013.9مواد التنظيف41201006
مستلزمات المطبخ 41201007
أدوات مستهلكة مصروفة41201008
مستهلكات أخرى41201009

الصيانة واإلصالح 41202
صيانة وإصالح - األراضي واألراضي المطورة / المحسنة 41202001

صيانة وإصالح - األراضي واألراضي المطورة / المحسنة 4120200101
صيانة وإصالح -المباني 41202002

صيانة وإصالح -المباني 4120200201
صيانة وإصالح - المباني  المشتراة 4120200202
صيانة وإصالح - المباني المتبرع بها4120200203
صيانة وإصالح - مباني على ارض مستأجرة 4120200204
تجسينات مباني مملوكة 4120200205
تحسينات مباني مستأجرة4120200206

صيانة وإصالح - االت ومعدات 41202003
صيانة وإصالح - االت ومعدات 4120200301
االت ومعدات 4120200302
االت ومعدات صناعية 4120200303
االت ومعدات صيانو وتشغيل 4120200304
االت ومعدات ورش4120200305
االت ومعدات حاويات ومقطورات 4120200306

صيانة وإصالح - السيارات 41202004
صيانة وإصالح - السيارات 4120200401
قطع غيار 4120200402
صيانة دورية 4120200403
اطارات 4120200404
أجور صيانة 4120200405

صيانة وإصالح - األثاث المكتبي 41202005
صيانة وإصالح - األثاث المكتبي 4120200501

صيانة وإصالح - االت ومعدات مكتبية41202006
صيانة وإصالح - االت ومعدات مكتبية4120200601

صيانة وإصالح - عدد وأدوات 41202007
صيانة وإصالح - عدد وأدوات 4120200701

صيانة وإصالح - أدوات وأجهزة العرض 41202008
صيانة وإصالح - أدوات وأجهزة العرض 4120200801

صيانة وإصالح - أجهزة االتصال واألمن والحماية41202009
صيانة وإصالح - أجهزة االتصال واألمن والحماية4120200901

صيانة وإصالح - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 41202010



صيانة وإصالح - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 4120201001
صيانة وإصالح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41202011

صيانة وإصالح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 4120201001
صيانة وإصالح - اللوحات المعدنية 41202012

صيانة وإصالح - اللوحات المعدنية 4120201201
3097.78المنافع والخدمات والتأمين 41203

582.27الكهرباء41203001
11048.95المياه ومصاريف الصرف الصحي41203002
6321.89الهاتف والفاكس واإلنترنت41203003
تكاليف البريد والبرقيات 41203004
مصاريف التأمين 41203005

مصاريف التأمين - سيارات 4120300501
مصاريف التأمين - الحريق4120300502
مصاريف التأمين - السرقات4120300503

مصاريف الشحن 41203006
اجور تحميل وتنزيل 41203007
1135.88مصاريف الضيافة 41203008
اإليجارات41203009

إيجار ممتلكات - أراضي4120300901
إيجار ممتلكات - مكاتب4120300902
إيجار ممتلكات - مستودعات4120300903
إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محالت)4120300904
إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها " 4120300905
إيجارات معدات وآالالت4120300906
إيجارات معدات نقل 4120300907
إيجارات سيارات 4120300908

تكاليف مهنية وإستشارات 41203010
رسوم مهنية 4120301001
10000مصاريف استشارات 4120301002
تكاليف مهنية - أخرى4120301003

عقود الصيانة والتشغيل41203011
26196عقود الصيانة والتشغيل - النظافة 4120301101
59301عقود الصيانة والتشغيل  - األمن والحراسة 4120301102
عقود صيانة المصاعد4120301103
عقود  صيانة االت التصوير4120301104

تكاليف تشغيلة أخرى 41204
مصاريف التدريب والتاهيل 41204001
مصاريف اشتراكات وتصديقات 41204002
دوريات وصحف ومجالت تخصصية 41204003
مصاريف التراخيص 41204004
2579.29مصاريف الدعاية واالعالن 41204005
3600العينات والهدايا41204006
مصاريف غرامات ومخالفات 41204007



1882.65مصاريف بنكية وعموالت41204008
الحمالت اإلعالنية41204009
اليافطات اإلعالنية41204010
العروض الخاصة41204011
104292.2تكاليف تسويقية - أخرى41204012
سفريات عمل - داخلية41204013
سفريات عمل - دولية41204014
عجز / فائض النقدية41204015

مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ413
مصاريف االستهالك - األراضي المطورة 41301

مصروف إهالك - األراضي المطورة - تحسينات اراضي 41301001
مصاريف االستهالك - المباني 41302

مصروف إهالك - المباني41302001
مصروف إهالك - المباني المشتراة41302002
مصروف إهالك - المباني المتبرع بها 41302003
مصروف إهالك - مباني على ارض مستأجرة 41302004
مصروف إهالك - تجسينات مباني مملوكة 41302005
مصروف إهالك - تحسينات مباني مستأجرة41302006

مصاريف االستهالك  -  االت ومعدات 41303
مصروف إهالك - االت ومعدات 41303001
مصروف إهالك - االت ومعدات صناعية 41303002
مصروف إهالك - االت ومعدات صيانو وتشغيل 41303003
مصروف إهالك - االت ومعدات ورش41303004
مصروف إهالك - االت ومعدات حاويات ومقطورات 41303005

مصاريف االستهالك -  السيارات 41304
مصروف إهالك - سيارات 41304001
مصروف إهالك - سيارات مشتراة41304002
مصروف إهالك - سيارات متبرع بها 41304003
مصروف إهالك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك 41304004

مصاريف االستهالك - األثاث المكتبي 41305
مصاريف االهالك - األثاث المكتبي 41305001

مصاريف االستهالك  - االت ومعدات مكتبية41306
مصاريف االهالك  - االت ومعدات مكتبية41306001

مصاريف االستهالك -- عدد وأدوات 41307
مصاريف االهالك -- عدد وأدوات 41307001

مصاريف االستهالك - أدوات وأجهزة العرض 41308
مصاريف االهالك - أدوات وأجهزة العرض 41308001

مصاريف االستهالك - أجهزة االتصال واألمن والحماية41309
مصاريف االهالك - أجهزة االتصال واألمن والحماية41309001

مصاريف االستهالك - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 41310
مصاريف االهالك - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها 41310001

مصاريف االستهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41311
مصاريف االهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية 41311001



مصاريف االستهالك - اللوحات المعدنية 41312
مصاريف االهالك - اللوحات المعدنية 41312001

مصاريف االستنفاذ - األصول غير الملموسة 41313
107500مصاريف االستنفاذ - األصول غير الملموسة 41313001
مصاريف االستنفاذ - براءات اإلختراع 41313002
مصاريف االستنفاذ - العالمات التجارية 41313003
مصاريف االستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس " 41313004
مصاريف االستنفاذ - مصاريف حقوق االمتياز 41313005
مصاريف االستنفاذ  - تكاليف تطوير المنتجات 41313006
مصاريف االستنفاذ  - مصاريف الحمالت االعالنية المؤجلة41313007
مصاريف االستنفاذ  - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة41313008
مصاريف االستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل 41313009
2961.82مصاريف االستنفاذ - رخص البرامج واألنظمة41313010
مصاريف االستنفاذ - الخطط االستراتيجية41313011

مصاريف االستهالك -  للموجودات الحيوية 41314
مصاريف االستهالك -   أمهات االبقار41314001
مصاريف االستهالك -  صغار االبقار41314002
مصاريف االستهالك -   امهات الدواجن 41314003
مصاريف االستهالك -   الصيصان 41314004
مصاريف االستهالك -   االشجار المثمرة 41314005
مصاريف االستهالك -   االشجار غير المثمرة 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
ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون 41404001
ذمم مدينة معدومة - عمالء محافظ إقراضية 41404002
ذمم مدينة معدومة - أخرى41404003

مصاريف المخصصات 41405
مخصصات االستثمار 41405001
مخصصات د. م . في تحصيلها 41405002

مصاريف البرامج واألنشطة 42



مصاريف برامج وانشطة  مقيدة 421
مصارف الزكاة الشرعية42101

229874.32مصارف الزكاة الشرعية42101001
مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

مصاريف برامج وانشطة - كفاالت 42102001
5589مصاريف برامج وانشطة - مساعدات 42102002
مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية42102003
مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية 42102004
مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة42102005
مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران42102006
مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج 42102007
600 مصاريف برامج وانشطة..................42102008

مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة 42103
مصروفات عينية - زكاة 42103001
مصروفات  عينية - أيتام 42103002
مصروفات  عينية - أسر محتاجة 42103003
مصروفات  عينية - دور نسائية 42103004
مصروفات  عينية - اندية شبابية 42103005
مصروفات عينية - مساعدات زواج 42103006
مصروفات  عينية - ادوية طبية 42103007
161925مصروفات  عينية - .............42103008

مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )42104
مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط  )42104001
مصروفات  خدمات تطوعية - ساعات استشارية42104002
مصروفات  خدمات تطوعية - عيادات طبية42104003
مصروفات  خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 42104004
مصروفات  خدمات تطوعية - ...............42104005

مصروفات مقيدة - المنح  الحكومي 42105
مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس42105001
مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل 42105002
مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي 42105003
مصروفات - المنح الحكومي - االستدامة المالية 42105004
مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 42105005
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 42105006
مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم 42105007
مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق42105008
مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة42105009
مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية42105010

مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة  422

مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية42201
475626.55مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية42201001

مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة  - عينية 42202



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

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

مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف 43
مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف 431

مصروفات النظارة 43101
مصروفات النظارة 43101001

مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية43103
مصاريف االستهالك لألصول الثابتة الوقفية 43103001
مصاريف االستنفاذ - األصول غير الملموسة 43103002
مصاريف االستهالك -  للموجودات الحيوية 43103003

148113.13مصاريف أوقاف متنوعة  43104
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
ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون 4310400301
ذمم مدينة معدومة - عمالء محافظ إقراضية وقفية4310400302
ذمم مدينة معدومة - أخرى4310400303

تكلفة البضاعة المباعة 43104004
24898.24تكلفة البضاعة المباعة 4310400401

مخصصات واحتياطيات األوقاف 43105
مخصصات واحتياطيات األوقاف 43105001

توزيعات صافي الريع على المستفيدين43106
مستفيدي الوقف - أيتام 43106001
مستفيدي الوقف - أسر محتاجة  43106002
مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ  43106003
مستفيدي الوقف - تعليم 43106004

مصروفات  التحويالت واعادة التصنيف 47
مصروفات  التحويالت واعادة التصنيف 471

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

تحويالت وإعادة تصنيف - قيود وقت 47101002

تحويالت وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت 47101003

تحويالت وإعادة تصنيف - قيود إدارية 47101004



تحويالت وإعادة تصنيف - قيود اخرى 47101005

1894050.8اإلجمالي



12345

2جديدة عدم تطبيق الدليل المحاسبي الموحد1
نوصي بضرورة سرعة تطبيق الدليل المحاسبي الموحد من 

الوزارة
الجمعية في تأسيس برنامج جديد تم شراؤه و 

جاري تطبق الدليل المحاسبي عليه

2

لحوظ ان اغلب شغال الطباعة مع مطبعة الستين بدون  عروض 
أسعار وعلي سبيل المثال سند الصرف رقم (٥٧) بتاريخ 

2جديدة ٢٠١٩/٠٢/١٢م بمبلغ ٣٬٣٤٧ لایر
نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة 

معامالت الجمعية و اختيار االفضل لمصلحة الجمعية
يتم التعامل معها منذ فترة و نالقي منها جودة 

و وقت اسرع و أسعار مناسبة

3

ارتفاع مبلغ عهدة أجور متعاونات رستكة عن شهر فبراير و علي 
سبيل المثال سند الصرف رقم (٧٩) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦م ،كما 

2هو بالسند رقم (٨) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٠٧م بمبلغ ٢٠٬٢٠٠ لایر

نوصي بضرورة التتأكيد علي اقتصار العهدة علي النثريات فقط 
و باقي المصروفات و المكافات و االجور بشيكات للمستفيد 

تم اقفال المشروعاالول فقط

4

سند صرف رقم (١٠٥) بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤م بمبلغ ٨٬٠٣٢ لایر 
قيمة الدفعة االولي من عقد تركيب بالط مطاطي بدون عروض 

2أسعار
نوصي بضرورة الحصول علي عروض أسعار في كافة 

سوف يتم تالشيها مستقبالمعامالت الجمعية و اختيار االفضل لمصلحة الجمعية

مالحظات المراجع القانوني 

تعليق الوزارة  رد الجمعية  م

االهمية النسبية 
للمالحظة 

وأثرها على 
التوصية  مرات التكرار مكرره جديدة المالحظة



الرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب
رصيد الربع 

السابق

األصول1
األصول المتداولة11

1564175015800438النقدية في الصناديق والبنوك111

17282961728296المحافظ اإلقراضية والتمويلية112

22980002298000االستثمارات المتداولة113

90794الذمم المدينة114

115 ً 0145532مصروفات مدفوعة مقدما

145150366983إيرادات وتبرعات مستحقة116

205118053المخزون117

14698689500الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات عالقة "118

2005302720446802إجمالي االصول المتداولة

األصول غير المتداولة12
6770208867693236األصول الثابتة121

األصول غير الملموسة122

االستثمارات غير المتداولة123

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "124

الموجودات الحيوية125

6770208867693236إجمالي االصول غير  المتداولة

أصول األوقاف13
النقدية الموقوفة131

محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة132

االستثمارات الوقفية133

األصول الثابتة الوقفية134

األصول غير الملموسة – أوقاف135

أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "136

الموجودات الحيوية137

إجمالي  أصول األوقاف

8775511588140038 إجمالي  األصول

تقرير باألصول الثابتة بتاريخ ٣١ /  ٠٣ / ٢٠١٩م



مالحظات



رصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب

اإللتزامات2
االلتزامات المتداولة21

القروض قصيرة األجل211
أوراق الدفع212
19631963الذمم الدائنة213
مصروفات مستحقة214
1000150687إيرادات وتبرعات مقدمة215
101755108255التزامات متداولة أخرى216

104718260905اجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة22
القروض طويلة األجل221
أوراق الدفع  طويلة األجل222
الذمم الدائنة - طويلة األجل223
13285701328570مخصص مكافآت نهاية الخدمة224
132617.36132617المخصصات225
4276519042765190مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226
المخصصات لألصول الوقفية227
مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

4422637744226377إجمالي االلتزامات غير  المتداولة

صافي األصول23
صافي األصول231

18156381904916صافي األصول المقيدة23101
44360824436082صافي األصول المقيدة23102
59846575803340صافي أصول األوقاف23103

1223637712144338إجمالي  صافي األصول

5656747256631620 إجمالي اإللتزامات وصافي األصول

تقرير باإللتزامات وصافي اًألصول بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩



مالحظات

٢٠١٩م



مالحظات المبلغ البيان 

             1,514,791رصيد الزكاة أول الفترة 

يضاف على الزكاه مبلغ دعم مشروع المسكن                  192,018الزكوات المحصلة خالل الفترة 

      1,706,809رصيد بند الزكاة خالل الفترة 

مصروفات الزكاة 

..........................236,063                

..........................-                        

..........................-                        

..........................-                        

..........................-                        

..........................-                        

..........................-                        

         236,063إجمالي المنصرف 

      1,470,746رصيد الزكاة نهاية الفترة 

تقرير حركة بند الزكاة خالل الفترة من ٢٠١٩/٠١/٠١ الى ٢٠١٩/٠٣/٣١م



المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

مصارف الزكاة 42101

مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

42102001
مصاريف برامج وانشطة - كفاالت 

42102002
مصاريف برامج وانشطة - مساعدات 

42102003
مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية

42102004
مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية 

42102005
مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة

42102006
مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران

42102007
مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج 

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

مصروفات عينية مقيدة 42103

مصروفات عينية - زكاة 42103001

مصروفات  عينية - أيتام 42103002

مصروفات  عينية - أسر محتاجة 42103003

مصروفات  عينية - دور نسائية 42103004

مصروفات  عينية - اندية شبابية 42103005

مصروفات عينية - مساعدات زواج 42103006

مصروفات  عينية - ادوية طبية 42103007

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

مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )42104

مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط  )42104001

مصروفات  خدمات تطوعية - ساعات استشارية42104002

مصروفات  خدمات تطوعية - عيادات طبية42104003

مصروفات  خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 42104004

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

مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 



مصروفات مقيدة - المنح  الحكومي 42105

مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس42105001

مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل 42105002

مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي 42105003

مصروفات - المنح الحكومي - االستدامة المالية 42105004

مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 42105005

مصروفات - المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 42105006

مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم 42105007

مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق42105008

مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة42105009

مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية42105010

إجمالي 

صافي األصول المقيدة أول العام 

صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة 



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب 

                      -زكاة 31101

                      -تبرعات وهبات مقيدة - نقدية31102

                      -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفاالت 31102001

                      -تبرعات وهبات مقيدة نقدية -  مساعدات 31102002

                      -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية31102003

                      -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية 31102004

                      -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة 31102005

                      -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران31102006

                      -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج31102007

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

                      -تبرعات وهبات مقيدة - عينية31103

                      -زكاة - عينية 31103001

                      -تبرعات عينية - أيتام 31103002

                      -تبرعات عينية - أسر محتاجة 31103003

                      -تبرعات عينية - دور نسائية 31103004

                      -تبرعات عينية - اندية شبابية 31103005

                      -تبرعات عينية - مساعدات زواج 31103006

                      -تبرعات عينية - ادوية طبية 31103007

                      -تبرعات عينية - زكاة فطر31103008

                      -تبرعات وهبات  مقيدة - خدمات تطوعية 31104

                      -تبرعات خدمات تطوعية - (  إسم النشاط  ) 31104001

                      -تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية31104002

                      -تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية31104003

                      -تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 31104004

                      -تبرعات خدمات تطوعية - ...............31104005

التغير في صافي 
االصول المقيدة خالل 

الفترة

التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة 

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من ٠١ /  ٠١/ ٢٠١٩م  الى  ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٩م



                      -تبرعات وهبات  مقيدة - المنح  الحكومي 31105

                      -المنح الحكومي - تأسيس31105001

                      -المنح الحكومي - دعم التشغيل 31105002

                      -المنح الحكومي - التميز المؤسسي 31105003

                      -المنح الحكومي - االستدامة المالية 31105004

                      -المنح الحكومي - دعم القطاع 31105005

                      -المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 31105006

                      -المنح الحكومي - التدريب والتعليم 31105007

                      -المنح الحكومي - مشروعات المرافق31105008

                      -المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة31105009

                      -المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية31105010

                      -ايرادات مقيدة 31106

                      -ارباح استثمارات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106001

                      -مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106002

                      -رسوم برامج وأنشطة مخصصة 31106003

-                      

                      -                     -اإلجمالي 

-                      

-                      


