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2020ملخص قائمة الدخل مقارنة مع 

2020قائمة دخل االيرادات مقارنة مع عام 

2020قائمة دخل المصروفات مقارنة مع عام 

داتمقارنة نسبة المصروفات العمومية واالدا��ة الى اجمالي اإليرا

قائمة دخل ملخص مقارنة منذ تأسيس الجمعية

قائمة باألوقاف واستثمارا�ها

النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية

2021مقارنة االداء الفعلي بالمتوقع لعام 

سظاخر الاصرغر
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نسبة التغيرم2021م2020�يان

%35,384,78768,865,93294.6إجمالي اإليـــرادات

%19,571,66229,305,93349.7إجمالي المصروفات

%15,813,12539,559,999150صـافي الـدخـــل

م2020طصارظئ بالسام –ططثص –صائمئ الثخض 
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م2020طصارظئ بالسام –ططثص –صائمئ الثخض 



المالحظاتم2021م2020البـــــــند
بشكل تم ادراج مبادرة مع منصتي إحسان وتبرع وتم تفعيل الجانب التسويقي854,5465,240,561صيانة المساجد

.اكبر
.تم اطالق مبادرات متنوعة من خالل المتجر االلكتروني11,545,59128,167,986بناء المساجد

يزة تم توظيف موظف متفرغ للتحصيل من المحطات وتحققت �تائج متم569,6981,393,657تحصيل المحطات

.تم اطالق مجموعة من المبادرات ووجدنا قبوَال من المجتمع 15,605871,889تأهيل المساجد

8,095,4969,194,169األوقاف 
رة  والتي وهي تشمل ايرادات التبرعات للوقف الواردة علي حسابات البنوك مباش

وكذلك ايرادات االوقاف من الرسائل  والتي تبلغ 3,169,532تبلغ   
مع مالحظة ان ايرادات الرسائل تقدي��ة بالنسبة للربع الرابع6,024,637

.بسبب ��ادة الحمالت التسويقية وتقبل الناس لفكرة الصندوق4,294,86413,105,106الصندوق الوقفي

9,146,4259,249,053التبرعات العامة 
والتي وهي تشمل ايرادات التبرعات العامة الواردة علي حسابات البنوك مباشرة

وكذلك ايرادات التبرعات العامة من الرسائل  والتي تبلغ5,335,493تبلغ   
مع مالحظة ان ايرادات الرسائل تقدي��ة بالنسبة للربع الرابع3,913,560

ال��ادة بسبب ��ادة عدد قنوات االستثمار 225,190767,326تو��عات نقدية 

وهي عبارة عن خصومات علي المقاولين 587,372738,386اإليرادات األخرى
اشتراكات اعضاء الجمعية 

2021حيث ان جميع اشتراكات عضوية الجمعية العمومية تمت بعام م137,800-العمومية

-50,000ايرادات دعم من الوزارة

35,384,78768,865,932اإلجمالي
5

م2020طصارظئ بالسام –ا�غرادات –صائمئ الثخض 
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المالحظاتم2021م2020البـــــــند

7,195,45210,509,896صيانة المساجد
مسجد وكذلك دفعة من 135الي 106ال��ادة بسبب ��ادة عدد مساجد الجمعية من 

واومر العمل لبعض البنود خا�ج نطاق العقود 282,653.79مشروع الكاميرات بمبلغ 
لبعض المساجد 

.مشروع 15الي7بسبب ��ادة عدد مشا��ع البناء من 4,942,7809,873,354بناء المساجد

لد��س استكمال تأهيل مسجد جأش وبعض اعمال الترميم بمسجد اسيا وجالجل ومسجد ا553,6911,004,876تأهيل المساجد
القويعية 

تم تعيين مراق�ين بالمناطق وكذلك مهندس بالمنطقة الوسطى 2,314,4672,653,236سيالعاملين بالنشاط الرئي

تم تعيين مدي��ن لمكا�ب المناطق وكذلك مد�ر الخدمات المساندة3,033,3673,788,937الموظفين االدا��ين

هرباء تشمل ايجار مكتب سيلفر والها�ف والدعاية واالعالن وكذلك المطبوعات والك1,029,2861,076,779إدا��ة عامة 
.الخ.....والمياه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ32,942.7649,506السيارات

انخفضت قيمة اإلهالكات  بسبب ا�تهاء العمر االفتراضي لبعض االصول219,67699,349اإلهالكات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ250,000250,000إيجار مبنى اإلدارة

19,571,66229,305,933اإلجمالي

م2020طصارظئ بالسام –المخروشات –صائمئ الثخض 
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م2021م2020�يان

النسبة68,865,932النسبة35,384,787إجمالي االيرادات

%5,264,5717.6%4,565,27212.9مصروفات ادا��ة وعمومية

%24,041,36234.9%15,006,39042.4يمصروفات النشاط  الرئيس

%29,305,93342.5%19,571,66255.3المصروفاتإجمالى

م2020طصارظئ بالسام –ظسئئ المخروشات السمعطغئ وا�دارغئ لقغرادات 
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م2021م2020م2019م2018م2017م2016م2015م 2014البـــــــند

2,207,4837,070,32616,779,85718,810,40318,017,48035,361,61735,384,78768,865,932اإليرادات

1,225,2994,158,55010,872,03110,036,8279,790,13515,882,46419,571,66229,305,933المصروفات

982,1842,911,7765,907,8258,773,5768,227,34519,479,15315,813,12539,559,999صافي الدخل
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م2021م2020م2019م 2018البـــــــند

5,192,950.3131,452,515.5741,283,618.6490,138,659حجم المحفظة

442,466606,542492,535500,608العوائد
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قيمة تا��خ االشتراك�يــــــــــــان
المشروع

العوائد 
السابقة

العوائد 
مالحظاتم2021

مكةبالط�يعيةالحياهعودةبعدالمبلغاعادةمنتظر-2018/02/125,000,0001,000,000شركة مرابحــــــات
المكرمة

االنسحابتحتوهيخيرفاعلمنتبرعهي--70,000-الجمعية التعاونية

االنسحابتحت--2018/10/311,929,503مشروع جبــــل عمر

الصندوقمناالنسحابتم5,000,000274,824138,346-2019/01/01صندوق شركة ا�قان

صنــدوق جــدوي
.202/07/31شهرفيسنوياتقييمهويتممغلقصندوق200,000-2020/12/305,000,000لالستثمارات العقا��ة

%10سنوياعوائديحققومتوقع

.202/07/31شهرفيسنوياتقييمهويتممغلقصندوق--2021/03/141,000,000)جدوى(1صندوق الدار 
%17.5سنوياعوائديحققومتوقع

.202/07/31شهرفيسنوياتقييمهويتممغلقصندوق--2021/11/142,000,000)جدوى(2صندوق الدار 
%15سنوياعوائديحققومتوقع

صندوق الراجحي
براكتووشهراب��لبشهربالعاممرتانالتو��عيتم162,262-2021/04/2510,000,000متنوع الدخل

24,999,5031,274,824500,608اجمـــالي

م2021اقجاثاطئ المالغئ تاى ظعاغئ سام 
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:  طقتزئ خظثوق الراجتغ طاظعع الثخض

��ال كما حقق عوائد نقدية 10,063,788كانت 2021/12/31القيمة السوقية كما في * 
��ال162,262موزعة 

��ال 10,241,354هو 2022/01/31كما ان تقييم الصندوق في *
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قيمة �يــــــــــــــان
االشتراكات

صافي حجم 
العوائد السابقة النمو األصول 

مالحظاتم2020

االنماء صندوق
36,237,46739,960,2903,722,823266,719الوقفي

تم إضافة االشتراك في
الربع الرابع بمبلغ 

��ال4,291,903

م2021أداء خظثوق اقظماء العصفغ ظعاغئ 



مالحظاتالقــــيمة�يـــــــــــــــان

م31/12/2021وهو عبارة عن الرصيد حتي 10,193,319النقد المتاح

م2021وهي تشمل ايرادات الرسائل للربع الرابع 2,230,000مستحقة ايرادات

12,423,319اجمالي النقد وما في حكمه

-:يطـــــــرح 

م12/2021مستحقات مقاولي الصيانة عن شهر (955,609))مستحقات مقاولين(التزامات 

11,467,710صافي النقد المتاح وما في حكمة

ة مليون ��ال إلى المحفظة االستثما��ة بجدوى بداي1+ مليون ��ال إلى صكوك الراجحي 2تم تحو�ل مبلغ : مالحظة-
م2022العام الجاري 

م2021الظصث المااح واقلاجاطات تاى ظعاغئ سام 
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م تقدي��ة2021م2020�يان

4,024,6612,830,376قناة الوقف

4,186,1133,194,262قناة الوالد�ن

3,430,0033,648,895��ال شه��اً 12قناة 

692,165264,665��ال مرة واحدة10قناة 

12,332,9439,938,197إجمالي

م2020اغرادات الرجائض الظخغئ تسإ الصظعات طصارظئ طع السام 



التبا�ن2021الفعلي لعام م2021المقدر لعام ال�يان

12,600,00028,167,98615,567,986بناء مساجد

3,180,8006,634,2183,453,418صيانة مساجد وتحصيل محطات

4,528,111-5,400,000871,889تأهيل مساجد

5,300,0009,194,1693,894,169االوقاف

11,894,894-25,000,00013,105,106الصندوق الوقفي

8,570,0009,249,053679,053تبرعات عامة

219,044738,386519,342ايرادات اخرى

250,000-250,000ايرادات دعم من الوزارة

100,000137,80037,800اشتراكات الجمعية العمومية

60,619,84468,865,9327,478,762االجمالي

م2021طصارظئ اقغرادات الماعصسئ بالفسطغ لسام



التبا�ن2021الفعلي لعام م2021المقدرال�يان

11,340,00010,509,896830,104صيانة المساجد

16,108,2809,873,3546,234,926بناء المساجد

5,400,0001,004,8764,395,124تأهيل المساجد

107,322-2,545,9142,653,236العاملين بالنشاط الرئيسي

452,233-3,336,7043,788,937العاملين بالنشاط غير الرئيسى

1,054,793902,863151,930ادا��ة عامة

13,270-36,23649,506السيارات

126,75999,34927,410االهالكات

250,000250,0000.00ايجار مبني االدارة

18,382-145,000163,382ايجار مكا�ب

50,00010,53439,466التد��ب

40,393,68629,305,93311,087,753االجمالي

م2021طصارظئ المخروشات الماعصسئ بالفسطغ لسام
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