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ملخص قائمة الدخل

االيرادات

المصروفات

مقارنة نسبة المصروفات الى اجمالي اإليرادات

قائمة باألوقاف واستثمارا�ها

النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية

م2022مقارنة االيرادات المتوقعة بالفعلي للربع االول 

م2022مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع االول 

سظاخر الاصرغر
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م2022الربع األول م2021الربع األول �يان

13,934,372.7615,680,296.38إجمالي اإليـــرادات

7,396,187.1310,169,013.08إجمالي المصروفات

التغير في صافي 
6,538,185.635,511,283.3األصول للربع

ططثص صائمئ الثخض



4

رجط بغاظغ لمطثص صائمئ الثخض
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الربع األولالبـــــــند
م2021

الربع األول
المالحظاتم2022

-523,754.31657,010.5طاتصيانة المساجد وتحصيل المح

لبناء والوزارتبسبب ��ادة عدد مبادرات الهيئات 2021ال��ادة بعام 6,754,967.864,645,976.78بناء المساجد
المساجد 

ــــــــــــــــــــــــــ98,981.00265,402.43تأهيل المساجد

بلغ وهي تشمل ايرادات الرسائل لقنا�ي الوقف مع مالحظة ان الم1,712,5652,317,285.63األوقاف 
تقد�ري 

قفيوالحمالت التسويقية للصندوق الوالمباداتبسبب ��ادة 618,129.013,502,137.42الصندوق الوقفي

3,879,4763,257,437.10التبرعات العامة 
��ال وكذلك 12��ال و10وهي تشمل ايرادات الرسائل من قنا�ي 

ايرادات التبرعات الواردة علي حسابات البنوك مع مالحظة ان 
ايرادات الرسائل تقدي��ة

ارباح �يع اسهم شركة علم0932,761.28عوائد استثمارات األوقاف

وهي عبارة عن خصومات علي المقاولين 234,299.5993,185.29اإليرادات األخرى
اشتراكات اعضاء الجمعية 

112,2009,100.00العمومية

13,934,372.7615,680,296.38اإلجمالي
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ا�غرادات
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الربع األولالبـــــــند
م2021

الربع األول
المالحظاتم2022

االنخفاض بسبب االنسحاب من بعض المحطات الغير مؤهلة2,792,278.342,573,085.84صيانة المساجد

بسبب ��ادة عدد مشا��ع البناء تحت االنشاء2,075,767.565,275,525.68بناء المساجد

2021م �ينما في عام 2022مشا��ع تأهيل من بداية العامال�وجد574,812.000تأهيل المساجد
مشا��ع تأهيل وهم مسجد جأش والد��س القويعية2�وجد عدد 

ا��ع مع بسبب ��ادة عدد رحالت االشراف الميدانية للصيانة والمش693,828.741,101,847.17سيالعاملين بالنشاط الرئي
يو��ادة عدد العاملين بالنشاط الرئيس.,توسع مشروعات الجمعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ907,921.20823,169.73الموظفين االدا��ين

ك تشمل ايجار مكتب سيلفر  والها�ف والدعاية واالعالن وكذل249,844.24292,316.62إدا��ة عامة 
.لخا.....المطبوعات وض��بة القيمة المضافة والكهرباء والمياه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12,870.7112,921.68السيارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26,364.3427,646.36االستهالك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ62,50062,500إيجار مبنى اإلدارة

7,396,187.1310,169,013.08اإلجمالي

المخروشات



م2022اجابمارات افوصاف تاى ظعاغئ الربع افول 

تو��عاتتو��عات سابقةةالقيمة السوقيالتكلفة�يـــــــــــــــــــــــان
تا��خ االستثمارالربع الحالي

5,000,0005,000,0001,000,000010/11/2018شركة مرابحـــــــات
صناد�ق جدوى

17,000,00017,167,470.750021/2/2021للمرابحات 

5,000,0004,972,450200,000030/12/2020صندوق جدوى العقا��ة
1,000,000967,0900017/3/2021جدوى) 1(صندوق الدار 

صندوق الراجحي متنوع 
10,000,00010,242,687.59162,262025/4/2021الدخل 

2,000,000.002,000,0000014/11/2021جدوى2صندوق الدار 
صندوق صكوك الراجحي 

2,000,000.002,000,0000020/1/2022العقا��ة

2,000,000.002,000,0000020/3/2022المسواك -صندوق جدوى 

1,920,0003,222,0000932,761.2816/2/2022أسهم شركة علم
أسهم شركة النهدي 

179,077211,8850024/3/2022الط�ية

1,000,0001,164,389.6009,50426/1/2022جدوي-أسهم ارامكو 

47,099,07748,947,9731,362,262942,265إجمالي
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م2022أداء خظثوق اقظماء العصفغ الربع افول 

الصغمئ الاضطفئبغـــان
السعصغئ

الفرق 
)ظمع(

تعزغسات 
جابصئ 

م2020

احاراك 
الربع اقول 

2022

اجمالغ تةط 
الخظثوق بسث 
اضاشئ احاراك 

2022الربع اقول 

تارغت بثاغئ 
الخظثوق

صندوق 
االنماء 
الوقفي

44,431,06048,612,0024,180,942266,7194,135,68652,747,68801/10/2019

ان الفرق غسائر ظمع شغ رأس المال وعع سئارة سظ الفرق بغظ اقحاراضات الفسطغئ تاغ ظعاغئ الربع: طقتزئ 
.وعع تشغر اغةابغ 4,180,942م وتةط الخظثوق ذئصا لطاصرغر العارد طظ اقظماء لقجابمار تغث بطس 2021الرابع 
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طحارغع اجابمارغئ تتئ اقظستاب

طقتزاتالصغمئ السعصغئصغمئ المحروعبغـــــــــــــــــــــــان

هي تبرع من فاعل خير70,00070,000الجمعية التعاونية

1,929,5031,929,503مشروع جبـــــل عمر

1,999,5031,999,503اجمالي



مالحظاتالقــــيمة�يـــــــــــــــان

وهو عبارة عن الرصيد حتى 9,854,555.64النقد المتاح
31/03/2022

9,854,55564اجمالي النقد وما في حكمه

-:يطـــــــرح 

وهي عبارة عن مستحقات لمقاولين الصيانة عن شهر 651,922.89مستحقات مقاولين الصيانة
2022مارس 

9,202,632.75صافي النقد المتاح وما في حكمة

م2022الظصث المااح واقلاجاطات تاى ظعاغئ الربع افول 

.م من مبالغ النقد المتاح اعاله 2022تم اإلستثمار بمبلغ ثمانية ماليين ��ال بشهر اب��ل :مالحظة



المقدر للربع األول م2022المقدر لعام ال�يان
التبا�نالفعلي للربع األولم2022

1,354,023.22-24,000,0006,000,0004,645,976.78بناء مساجد

1,682,989.50-9,360,0002,340,000657,010.50صيانة مساجد وتحصيل محطات

1,500,000.00-6,000,0001,500,0000تأهيل مساجد كلي

484,597.57-3,000,000750,000265,402.43تأهيل مساجد جزئي
5,830,0001,457,5002,317,285.63859,785.63األوقاف

585,362.58-16,350,0004,087,5003,502,137.42الصندوق الوقفي

1,200,000300,000942,265642,265.00ايرادات استثمارات األوقاف

10,173,9582,543,4903,257,437.10713,947.10تبرعات عامة

109,870.71-812,225203,05693,185.29ايرادات أخرى

62,500.00-250,00062,5000ايرادات دعم من الوزارة

25,0006,2509,100.002,850.00اشتراكات الجمعية العمومية

3,560,495.85-77,001,18319,250,29615,689,800االجمالي

م 2022طصارظئ اقغرادات الماعصسئ بالفسطغ لطربع افول 



المقدر للربع م2022المقدرال�يان
2022االول 

الفعلي للربع 
التبا�نم2022االول

14,550,0003,637,5002,573,085.841,064,414.16صيانة المساجد
24,000,0006,000,0005,275,525.68724,474.32بناء المساجد

6,000,0001,500,00001,500,000.00تأهيل مساجد كلي
3,000,000750,0000750,000.00تأهيل مساجد جزئي

372,207.17-2,918,560729,6401,101,847.17العاملين بالنشاط الرئيسي
4,167,8301,041,958823,169.73218,788.27ىالعاملين بالنشاط غير الرئيس

1,184,457296,114253,773.6242,340.38ادا��ة عامة
54,45713,61412,921.68692.32السيارات

325.36-109,28427,32127,646.36االستهالك 
250,00062,50062,5000.00ايجار مبني اإلدارة

1,443.00-140,00035,00036,443ايجار مكا�ب
50,00012,5002,10010,400.00التد��ب

56,424,58814,106,14710,169,013.083,937,133.92االجمالي

م2021طصارظئ المخروشات الماعصسئ بالفسطغ بالربع اقول 
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