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المستندات

السجالت

البيان

ال يوجديوجد

يدويبرنامج حاسوبي
السببال يوجد

: السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : ثانيا 



 اإلجمالي ايرادات تبرعات اإلجمالي ايرادات تبرعات اإلجمالي ايرادات تبرعات اإلجمالي ايرادات تبرعات
                    -                    -                       -   ايرادات وتبرعات مقيدة311

                    -                    -                       -          -   زكاة31101
                    -                    -                       -          -   تبرعات وهبات مقيدة - نقدية31102
                    -                    -                       -          -   تبرعات وهبات مقيدة - عينية31103
                    -                    -                       -          -   تبرعات وهبات  مقيدة - خدمات تطوعية31104
                    -                    -                       -          -   تبرعات وهبات  مقيدة - المنح  الحكومي31105
                    -                    -                       -   ايرادات مقيدة31106

إجمالي االيرادات والتبرعات 
المقيدة

   -                       -                    -                    

                    -                    -                       -   ايرادات وتبرعات غير مقيدة312
  1,303,660.70                  -     1,303,660.70   1,303,660.70 تبرعات  وهبات غير مقيدة - نقدية31201
  1,995,936.76                  -     1,995,936.76   1,995,936.76 تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية31202

                    -                    -                       -                       -   تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية31203

                    -                    -                       -                       -   تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )31204
     185,446.71   185,446.71                     -     185,446.71 ايرادات غير ومقيدة31205

إجمالي االيرادات والتبرعات غير 
المقيدة

   -                       -                    -                    

                    -                    -                       -   ايرادات وتبرعات اوقاف313
                    -                    -                       -   تبرعات نقدية  لبناء أو شراء أوقاف31301
                    -                    -                       -   تبرعات عينية أوقاف31302
                    -                    -                       -   إيرادات - ريع أوقاف31303
                    -                    -                       -   ارباح استثمارات وقفية31304

إجمالي االيرادات والتبرعات 
الوقفية

   -                       -                    -                    

  3,485,044.17   185,446.71   3,299,597.46        -         -          -          -     185,446.71   3,299,597.46        -         -          -   اإلجمالي العام

ــع الثالث 2019 ر ال تق
عات وااليرادات  ر الت تق

رقم الحساب
 تبرعات وايرادات أوقاف تبرعات وايرادات مقيده تبرعات وايرادات  غير مقيدةاسم الحساب اإلجمالي العام

ة من 2019/01/01   - وح 2019/09/30 للف



 المبلغإسم الحسابرقم الحساب
 مصاريف المراكز 

اإلدارية
 مصاريف البرامج 

واألنشطة
 مصاريف التشغيل 
المحملة على النشاط

 مصاريف الحوكمة

                        -المصروفات 4

                           -المصاريف العمومية واإلدارية41
                       -الرواتب واألجور النقدية41101

           634,988.10الرواتب واألجور االساسية 41101001
           146,903.50بدل السكن 41101002
             19,600.00بدل اتصال 41101004
             11,163.05العمل اإلضافي 41101007
             38,331.98تأمينات اجتماعية 41101008

                       -مزايا وحوافز41102
               2,917.67اإلجازات 41102001
             10,437.00تذلكر السفر-االجازات41102002
             86,031.62التأمين الطبي 41102003
               3,100.00مصاريف حكومية - تجديد اقامات 41102010
               1,200.00مصاريف حكومية - تأشيرات 41102011
             32,353.00مصاريف حكومية -المقابل المالي 41102013
               2,250.00مصاريف التدريب والدورات41102017
               1,687.11مستلزمات مكتبية41201001
             10,742.00الوقود والمحروقات 41201003
               4,775.00مواد التنظيف ( النظافة)41201006

             51,820.00صيانة وإصالح -المباني 4120200201
               7,419.00صيانة وإصالح -عامة41202002
               8,851.00صيانة وإصالح - السيارات 41202004
             23,251.58الكهرباء والمياه41203001
               2,573.20مصاريف العموالت البنكية 41203002
               6,824.95الهاتف والفاكس واإلنترنت41203003
               1,597.48تكاليف البريد والبرقيات 41203004

               2,380.60مصاريف التأمين - سيارات 4120300501
             40,071.96مصاريف اشتراكات الشبكة 41203006
                  970.00مصاريف االنتقاالت الداخلية41203007
             14,944.00مصاريف الضيافة 41203008
                       -اإليجارات41203009

           118,125.00إيجار ممتلكات - مكاتب4120300902
           230,265.00إيجار ممتلكات - مستودعات4120300903

             20,790.00اجور العمالة المؤقتة 41203010
           159,949.45مصاريف الدعاية واالعالن 41203012
               3,019.00الرسوم الحكومية - األخري41203014
             33,393.00بدل االنتداب - رحالت العمل41204001
             12,348.90تذاكر السفر - رحالت العمل41204002
             19,482.00مصاريف تعبئة وتغليف االجهزة41204003
             44,130.50اجور نقل االجهزة 41204004
                       -مصاريق قطع الغيار -االجهزة41204006
           109,491.42اجور الفنيين المختصين بالتاهيل41204007
           163,066.51مصاريف العمالة الخارجية 41204008
               2,871.09برنامج مسح االجهزة - بالنكو 41204009
                  535.00مواد تنظيف االجهزة  41204010

           632,738.50المساعدات العينية 414101
           274,450.19مصروفات االنشطة 414102

2,991,839.36          Total

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من01 /01/ 2019        الى 30 /09/   2019  
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1
ـة، عـات عي ــة (دف الجرد ، سجل األصول الثابتـة، سـجل العهـدة، سـجل ت عـدم امسـاك الـدفاتر التال
ــارت صــنف) األمر الذي  ، ، اذن اسـتالم عيـ ف عيـ ، اذن  ة، سند استالم عيـ عات نقد سجل ت

ندات). ر السجالت والمس ت بتق يتعارض مع ماهو مث
ورة تعبئــة✓ ✓ ط الــداخ مــع  ــة والضــ ــام الرقا ــة الح يتــع إمســاك الــدفاتر المطل

ر ع النحو الصحيح. التقار

شطة".2 رامج وا ة و ز إدار لفة (الخدمة) المخصص لها من "مرا وف ع مركز الت ــــع الم يتع مالفاة ذلك.✓✓عدم توز

ـــة الخدمـــة األمـــر الـــذي3 افـــاة نها ة المـــذكورة وكـــذلك م ســـاب اهـــالك لألصـــول الثابتـــة عـــن الـــف عـــدم اح
ة. ع ر ال التقار قتها  وفات ع حق قة الم ظهر حق ــــع ســــنوي)✓✓ال ــ ــــل 3 أشــــهر ( ر افــــأة تــــرك الخدمــــة  ف اإلســــتهالك وم ســــاب مصــــار إح

ف المستحقة ا المصار وكذلك 

لها مـا4 ان المراجعـة  حـ تـم تفصـ م ا  ال اجمال لـغ 3.485.044 ر م ـدة  ظهـرت اإليـرادات غـ المق
عات. ر اإليرادات والت عات بتق قة بنود االيراد.✓✓ب إيرادات وت ان ح نتمكن من مطا يتع الفصل  الم

ــع الثالث  2019 ر ال تق

مالحظات المراجع القانو 

تعليق الوزارة  ة  رد الجمع ة للمالحظة وأثرها ع م س ة ال االهم
دة المالحظة ة  مرات التكرار مكرره جد التوص



الرصيد الحالي  2019/09/30اسم الحسابرقم الحساب
رصيد السابق 
2018/09/30

مالحظات

األصول1
األصول المتداولة11
                   674,821.03                           298,523.52النقدية في الصناديق والبنوك111
                     15,000.00                                          -العهد النثرية112
االستثمارات المتداولة113
                                   461.00الذمم المدينة114
115 ً                            116,130.00مصروفات مدفوعة مقدما
إيرادات وتبرعات مستحقة116
                   934,164.50                        2,479,341.39المخزون117

الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات عالقة "118

               1,623,985.53                        2,894,455.91إجمالي االصول المتداولة

                                          -األصول غير المتداولة12
                   883,112.10                           885,420.10األصول الثابتة121
                                 -                                          -األصول غير الملموسة122
                                 -                                          -االستثمارات غير المتداولة123

124
أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء " مشاريع تحت 

                                 -                                          -التنفيذ "
                                 -                                          -الموجودات الحيوية125

                   883,112.10                           885,420.10إجمالي االصول غير  المتداولة

                                 -                                          -أصول األوقاف13
                                 -                                          -النقدية الموقوفة131
                                 -                                          -محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة132
                                 -                                          -االستثمارات الوقفية133
                                 -                                          -األصول الثابتة الوقفية134
                                 -                                          -األصول غير الملموسة – أوقاف135

136
أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء " مشاريع وقفية تحت 

                                 -                                          -التنفيذ "
                                 -                                          -الموجودات الحيوية137

                                 -                                          -إجمالي  أصول األوقاف

3,779,876.01                   2,507,097.63           Total

ــــخ  2019/09/30 االصــــول  بتار ر  تق
ــع الثالث  2019 ر ال تق



رقم 
الحساب

رصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحساب

اإللتزامات2
االلتزامات المتداولة21
260425               21,760.67القروض قصيرة األجل211
أوراق الدفع212
الذمم الدائنة213
مصروفات مستحقة214
إيرادات وتبرعات مقدمة215
التزامات متداولة أخرى216

             260,425.00               21,760.67اجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة22
القروض طويلة األجل221
أوراق الدفع  طويلة األجل222
الذمم الدائنة - طويلة األجل223
مخصص مكافآت نهاية الخدمة224
             142,547.60             196,486.82المخصصات225
             422,264.32             577,456.13مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226
المخصصات لألصول الوقفية227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

             564,811.92             773,942.95إجمالي االلتزامات غير  المتداولة

صافي األصول23
صافي األصول231

         1,681,860.71         2,984,172.39صافي األصول غير المقيدة23101
صافي األصول المقيدة23102
صافي أصول األوقاف23103

         1,681,860.71         2,984,172.39إجمالي  صافي األصول

3,779,876.01      2,507,097.63      Total

ـــخ 30 /  09 /    2019 ـ امات وصا األصول بتار اإلل ر  تق
ــع الثالث 2019 ر ال تق



مالحظات

2019



ان  لغ الب مالحظات الم

ة  اة أول الف د الز رص

ة  الزكوات المحصلة خالل الف

ة  اة خالل الف د بند الز                     -رص

اة  وفات الز م

دة شطة مق ف برامج وا مصار

دة شطة غ مق رامج وا ف و مصار

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

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

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

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

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

ف                      -إجما المن

ة  ة الف اة نها د الز                     -رص

ة من ...... ا ............. اة خالل الف ر حركة بند الز تق
ــع الثالث 2019 ر ال ال ينطبق تق

ال ينطبق



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

                        -زكاة 31101مصارف الزكاة 42101

                        -تبرعات وهبات مقيدة - نقدية31102مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفاالت 31102001مصاريف برامج وانشطة - كفاالت 42102001
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية -  مساعدات 31102002مصاريف برامج وانشطة - مساعدات 42102002
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية31102003مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية42102003
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية 31102004مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية 42102004
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة 31102005مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة42102005
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القران31102006مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران42102006
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج31102007مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج 42102007
                        -تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ’ ............31102008 مصاريف برامج وانشطة..................42102008

                        -تبرعات وهبات مقيدة - عينية31103مصروفات عينية مقيدة 42103

                        -زكاة - عينية 31103001مصروفات عينية - زكاة 42103001

                        -تبرعات عينية - أيتام 31103002مصروفات  عينية - أيتام 42103002

                        -تبرعات عينية - أسر محتاجة 31103003مصروفات  عينية - أسر محتاجة 42103003

                        -تبرعات عينية - دور نسائية 31103004مصروفات  عينية - دور نسائية 42103004

                        -تبرعات عينية - اندية شبابية 31103005مصروفات  عينية - اندية شبابية 42103005

                        -تبرعات عينية - مساعدات زواج 31103006مصروفات عينية - مساعدات زواج 42103006

                        -تبرعات عينية - ادوية طبية 31103007مصروفات  عينية - ادوية طبية 42103007

                        -تبرعات عينية - زكاة فطر31103008مصروفات  عينية - .............42103008

                        -تبرعات وهبات  مقيدة - خدمات تطوعية 31104مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )42104

                        -تبرعات خدمات تطوعية - (  إسم النشاط  ) 31104001مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط  )42104001

                        -تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية31104002مصروفات  خدمات تطوعية - ساعات استشارية42104002

                        -تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية31104003مصروفات  خدمات تطوعية - عيادات طبية42104003

                        -تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 31104004مصروفات  خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل 42104004

                        -تبرعات خدمات تطوعية - ...............31104005مصروفات  خدمات تطوعية - ...............42104005

                        -تبرعات وهبات  مقيدة - المنح  الحكومي 31105مصروفات مقيدة - المنح  الحكومي 42105

                        -المنح الحكومي - تأسيس31105001مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس42105001

                        -المنح الحكومي - دعم التشغيل 31105002مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل 42105002

                        -المنح الحكومي - التميز المؤسسي 31105003مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي 42105003

                        -المنح الحكومي - االستدامة المالية 31105004مصروفات - المنح الحكومي - االستدامة المالية 42105004

                        -المنح الحكومي - دعم القطاع 31105005مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 42105005

                        -المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 31105006مصروفات - المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 42105006

                        -المنح الحكومي - التدريب والتعليم 31105007مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم 42105007

                        -المنح الحكومي - مشروعات المرافق31105008مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق42105008

                        -المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة31105009مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة42105009

                        -المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية31105010مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية42105010

                        -ايرادات مقيدة 31106

                        -ارباح استثمارات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106001

                        -مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106002

                        -رسوم برامج وأنشطة مخصصة 31106003
-                        

                    -  -اإلجمالي إجمالي 

                    -صافي األصول المقيدة أول العام 

                    -صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة 

التغير في صافي 
االصول المقيدة خالل 

الفترة

التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 

تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 01 /  01 / 2019      الى  30/ 09 / 2019    

ــع الثالث 2019 ر ال تق


