
رقم 

مالحظاترصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحسابالحساب

اإللتزامات2

االلتزامات المتداولة21
القروض قصيرة األجل211

أوراق الدفع212

25,000.00الذمم الدائنة213

81,638.00مصروفات مستحقة214

إيرادات وتبرعات مقدمة215

4,607.00التزامات متداولة أخرى216

111,245.00اجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة22
القروض طويلة األجل221

أوراق الدفع  طويلة األجل222

طويلة األجل- الذمم الدائنة 223

12,749.00مخصص مكافآت نهاية الخدمة224

المخصصات225

9,353.00مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

المخصصات لألصول الوقفية227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

22,102.00إجمالي االلتزامات غير  المتداولة

صافي األصول23

صافي األصول231
2,472,799.74صافي األصول غير المقيدة23101

1,034,484.95صافي األصول المقيدة23102

صافي أصول األوقاف23103

3,507,284.69إجمالي  صافي األصول

3,640,631.69

ألصول بتاري    خ 
ً
ي ا
ز
امات وصاف ز م   2020 / 06 /  30تقرير باإللت 

إجمالي اإللتزامات وصافي األصول



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

                   -نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

42102006
458878مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 

           -458,878                  -كفاالت - تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102001

42102006
458878مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 

           -458,878دعم دور تحفيظ القران- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 31102006

           -917,756                  -اإلجمالي 917756إجمالي 

                   -صافي األصول المقيدة أول العام 

           -917,756صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة 

م    2020 / 3 / 31م    الى  2019 /   8 / 31تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 
التغير في صافي 

االصول المقيدة 

خالل الفترة



مالحظاترصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب

اإللتزامات2

االلتزامات المتداولة21
القروض قصيرة األجل211
أوراق الدفع212
25,000.00الذمم الدائنة213

81,638.00مصروفات مستحقة214

إيرادات وتبرعات مقدمة215

4,607.00التزامات متداولة أخرى216

111,245.00اجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة22
القروض طويلة األجل221
أوراق الدفع  طويلة األجل222
طويلة األجل- الذمم الدائنة 223
12,749.00مخصص مكافآت نهاية الخدمة224

المخصصات225
9,353.00مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

المخصصات لألصول الوقفية227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

22,102.00إجمالي االلتزامات غير  المتداولة

صافي األصول23

صافي األصول231
2,472,799.74صافي األصول غير المقيدة23101

1,034,484.95صافي األصول المقيدة23102

صافي أصول األوقاف23103

3,507,284.69إجمالي  صافي األصول

3,640,631.69

ألصول بتاري    خ 
ً
ي ا
ز
امات وصاف ز م   2020 / 06 /  30تقرير باإللت 

إجمالي اإللتزامات وصافي األصول





 المبلغاسم الحساب رقم الحساب المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

                  -زكاة 31101مصارف الزكاة 42101

                  -نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

42102001
كفاالت - مصاريف برامج وانشطة 

           394,896          394,896كفاالت - 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
647701.65مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 

           -647,702دعم 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..................

                  -............’ - 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

                  -زكاة فطر- 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

-                  

           -252,806          394,896اإلجمالي 647701.65إجمالي 

                  -صافي األصول المقيدة أول العام 

           -252,806صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة 

    2020 / 06 / 30    الى  2019 /   8 / 31تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

التغير في صافي التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 

االصول المقيدة 

خالل الفترة



مالحظاترصيد الربع السابقالرصيد الحالياسم الحسابرقم الحساب

اإللتزامات2

االلتزامات المتداولة21
القروض قصيرة األجل211
أوراق الدفع212
28,624.82الذمم الدائنة213

2,080.00مصروفات مستحقة214

إيرادات وتبرعات مقدمة215

4,607.00التزامات متداولة أخرى216

35,311.82اجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة22
القروض طويلة األجل221
أوراق الدفع  طويلة األجل222
طويلة األجل- الذمم الدائنة 223
12,749.00مخصص مكافآت نهاية الخدمة224

المخصصات225
9,353.00مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

المخصصات لألصول الوقفية227

مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

22,102.00إجمالي االلتزامات غير  المتداولة

صافي األصول23

صافي األصول231
2,429,647.38صافي األصول غير المقيدة23101

876,404.56صافي األصول المقيدة23102

صافي أصول األوقاف23103

3,306,051.94إجمالي  صافي األصول

3,363,465.76

ألصول بتاري    خ 
ً
ي ا
ز
امات وصاف ز   2020 /  09 /  30تقرير باإللت 

إجمالي اإللتزامات وصافي األصول



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

                   -زكاة 31101مصارف الزكاة 42101

                   -نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 31102مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة 42102

42102001
كفاالت - مصاريف برامج وانشطة 

           444,291           444,291كفاالت - 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
855,177.65مصروفات دور تحفيظ القران- مصاريف برامج وانشطة 

           -855,178دعم 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..................

                   -............’ - 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

                   -زكاة فطر- 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

-                   

           -410,886           444,291اإلجمالي 855177.65إجمالي 

                   -صافي األصول المقيدة أول العام 

           -410,886صافي األصول المقيدة  نهاية الفترة 

    2020 / 9 / 30    الى  2019 /   8 / 31تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

التبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة مصروفات البرامج واألنشطة المقيدة 
التغير في صافي 

االصول المقيدة 

خالل الفترة


