




التقرير المالي للربع الثالث

م2021لعام 
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عناصر التقرير

.ملخص قائمة الدخل-

.االيرادات-

.المصروفات -

.مقارنة نسبة المصروفات إلى اجمالي اإليرادات-

.قائمة باألوقاف واستثماراتها-

.النقد وما في حكمه والتزامات الجمعية-

.م2021مقارنة االيرادات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث -

.م2021مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث -

.مقارنة االيرادات والمصروفات الفعلية بالمقدر تراكمي لثالثة ارباع -

م2021الى اغسطس2020مقارنة الرسوم البنكية بين الراجحي والبالد بداية من يوليوم-
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9,336,28924,987,09028,716,18256,313,011إجمالي اإليـــرادات

3,982,2846,968,85311,402,79521,141,603إجمالي المصروفات

5,354,00518,018,23717,313,38735,171,408صــــافي الـدخــــــل

بيان
الربع الثالث 

م2020

الربع الثالث 

م2021
م2021تراكمي م2020تراكمي

ملخص قائمة الدخل
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االيرادات

البـــــــند
الربع الثالث 

م2020
الربع الثالث 

م2021
المالحظات

ة تم ادراج مبادرة مع منصتي إحسان وتبرع كما تم تفعيل الجانب التسويقي لمشاريع الصيان208,3054,290,787صيانة المساجد

تم توظيف موظف متفرغ للتحصيل من المحطات وتحققت نتائج متميزة 179,580361,908تحصيل المحطات

وهو برنامج مستحدث لجلب ايرادات لصيانة المساجد0169,488برنامج اترك اثرا

تم اطالق مبادرات متنوعة وكذلك دخول منصة احسان 3,933,2729,695,052بناء المساجد

تم التركيز في هذا العام على مشاريع إعادة التأهيل ووجدنا قبوال من المجتمع3,451170,889تأهيل المساجد

وكذلك ايرادات 1,038,677وهي تشمل ايرادات التبرعات الواردة علي حسابات البنوك مباشرة  والتي تبلغ 2,307,6152,042,115األوقاف 
1,003,437لغ الرسائل مع مالحظة ان ايرادات الرسائل تقديرية كمتوسطة للربعين االول والثاني والتي تب

وقفيالزيادة بسبب الحمالت االعالنية للصندوق الوقفي وااليرادات الواردة عبر منصة احسان ومنصة731,5065,620,783الصندوق الوقفي

وكذلك ايرادات 961,227وهي تشمل ايرادات التبرعات الواردة علي حسابات البنوك  مباشرة والتي تبلغ  1,745,8022,462,884التبرعات العامة 
1,501,657لغ الرسائل مع مالحظة ان ايرادات الرسائل تقديرية كمتوسطة للربعين االول والثاني والتي تب

ـــــــــــــــــــــــــــــــ176,758170,684اإليرادات األخرى

رفع تم رفع طلب بدعم راتب المدير العام وننتظر االجابة وال زلنا ننتظر تعيين المحاسب ليتم ال50,0000دعم من الوزارة

الجمعية اشتراكات اعضاء
العمومية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ02,500

9,336,28924,987,090اإلجمالي
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المالحظاتم2021الربع الثالث م2020الربع الثالث البـــــــند

1,125,2902,584,830صيانة المساجد
دفعةوكذلكمسجد135الي106منالجمعيةمساجدعددزيادةبسببالزيادة

العقودنطاقخارجالبنودلبعضالعملواومر82,003بمبلغالكاميراتمشروعمن
المساجدلبعض

االنشاءتحتالبناءمشاريععددزيادةبسبب1,024,5472,213,631بناء المساجد

وجالجلاسيابمسجدالترميماعمالوبعضجأشمسجدتأهيلاستكمال193,624147,284تأهيل المساجد

العاملين بالنشاط
الرئيسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ554,234596,741

.العمللحاجةنظراالمختلفةباإلداراتالعاملينعددزيادةبسبب724,137949,694نالموظفين االداريي

236,133379,486إدارية عامة 
المطبوعاتوكذلكواالعالنوالدعايةوالهاتفسيلفرمكتبايجارتشمل

.الخ.....والمياهوالكهرباء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6,90010,690مصاريف السيارات

االصوللبعضاالفتراضيالعمرانتهاءبسبباإلهالكاتقيمةانخفضت54,91923,997االهالك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ62,50062,500يإيجار المقر الرئيس

3,982,2846,968,853اإلجمالي

المصروفات
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م2021الربع الثالث م2020الربع الثالث بيان

إجمالي 
النسبة24,987,090النسبة9,336,289االيرادات

مصروفات 
النشاط 
الرئيسي

2,897,69531%5,542,48622.18%

مصروفات 
ادارية 

وعمومية
1,084,58911.6%1,426,3675.7%

إجمالي 
المصروفات

3,982,28442.6%6,968,85327.88%

م2021مقارنة بالعام –نسبة المصروفات إلى اإليرادات 



مالحظاتالقــــيمةبيـــــــــــــــان

وهو عبارة عن الرصيد حتي 14,572,326النقد المتاح 30/09/2021 

2021وهي تشمل ايرادات الرسائل للربع الثالث من عام 3,229,608مستحقة ايرادات
الضحيانلدى اوقاف 724,514وهي تقديرية وكذلك 

17,801,934اجمالي النقد وما في حكمه

-:يطـــــــرح 

9/2021مستحقات مقاولي الصيانة عن شهر (526,463)(مستحقات مقاولين)التزامات 

17,275,471صافي النقد المتاح وما في حكمة

م2021النقد المتاح وااللتزامات حتى نهاية الربع الثالث 



استثمارات األوقاف 
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التكلفةنوع االستثمار
م2021الربع الثالث 

يةالقيمة السوق
ربح غير 
محقق

توزيعات 
حالية

توزيعات 
سابقة

مالحظات

تم ايقاف العقد 11/2/2018كانت بداية التعاقد  1,000,000-5,000,0005,000,000شركة مرابحـــــــات
11/02/2020من بداية الجائحة من العام الماضي 

صندوق شركة 
اتقــان

5,000,0005,403,748403,748-
وهذه 31/12/2018كانت بداية االشتراك بالصندوق 

العوائد عبارة عن نمو في راس المال أي تغير سعر 
2021الوحدة عن عام 

االنماء صندوق
الوقفي

هذه العوائد وهي عبارة عن تغير سعر الوحدة 31,407,10633,214,0091,806,903266,717
بالصندوق وتعتبر عائد غير محقق

صندوق جدوى 
ارالعقاري لالستثم

5,000,0005,810,000810,000-
حديد ويتم اعادة التقييم بشكل سنوي لذلك لم يتم ت

العوائد من عدمه  وتم االشتراك في الصندوق 
30/12/2020

صناديق جدوى
للمرابحات 

15,000,00015,100,285100,285-
تم االشتراك في الصندوق  بتاريخ 

وهذه العوائد عبارة عن نمو في راس 2021فبراير21
المال أي تغير سعر الوحدة 

صندوق الدار 
لالستثمارات 

(جدوى)العقارية 

ولذلك لم 17/3/2021تم االشتراك بالصندوق بتاريخ -1,000,0001,030,00030,000
تحدد نتائج الصندوق

صندوق الراجحي 
متنوع الدخل

28/4/2021تم االشتراك بالصندوق 10,000,00010,214,855214,85637,691

1,304,382-72,407,10675,772,8973,365,792اجمــــــــــــــــــــالي



استثمارات االوقاف جاري العمل على التخارج منها 
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التكلفةبيـــــــــــــــــــــــان
م2021الثالث الربع 

مالحظاتالعوائدالقيمة السوقية

هي تبرع من فاعل خير-70,00070,000الجمعية التعاونية

وجهت اللجنة التنفيذية بطلب استرداد المبلغ-1,929,5031,929,503مشروع جبـــــل عمر

-1,999,5031,999,503اجمــــــــــــــــــــالي



61,619,84415,404,69124,987,0909,832,129إجمالي اإليـــــرادات

40,393,68610,098,4226,968,8533,129,569إجمالي المصروفات

البيان
المقدر
2021

المقدر للربع الثالث
2021

الفعلي للربع الثالث
م2021

التباين

م2021مقارنة االيرادات و المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الثالث 



التباينالثالفعلي للربع الثالمقدر للربع الثالثم2021المقدرلعامالبيان

12,600,0003,150,000.009,695,0526,545,052.00بناء مساجد

2,080,800520,200.004,652,6954,132,495صيانة مساجد وتحصيل محطات

1,179,111.00-5,400,0001,350,000.00170,889تأهيل مساجد

105,512.00-1,100,000275,000.00169,488اترك اثرا

5,300,0001,325,000.002,042,115717,115.00االوقاف

629,217.00-25,000,0006,250,000.005,620,783الصندوق الوقفي

8,570,0002,142,500.002,462,884320,384.00تبرعات عامة

219,04454,761.00170,684115,923ايرادات اخرى

62,500.00-250,00062,500.000ايرادات دعم من الوزارة

22,500.00-100,00025,000.002,500اشتراكات الجمعية العمومية

60,619,84415,154,96124,987,0909,832,129االجمالي

م2021مقارنة االيرادات المتوقعة بالفعلي بالربع الثالث 



التبايناعلثالث اربالفعلي م2021لثالث ارباعالمقدر م2021المقدرلعامالبيان

12,600,0009,450,00024,523,83615,073,836بناء مساجد

2,080,8001,560,6005,544,7913,984,191صيانة مساجد وتحصيل محطات

3,648,063-5,400,0004,050,000401,937تأهيل مساجد

520,471-1,100,000825,000304,529اترك اثرا

228,051-5,300,0003,975,0003,746,949االوقاف

6,053,475-25,000,00018,750,00012,696,525الصندوق الوقفي

8,570,0006,427,5008,136,4911,708,991تبرعات عامة

219,044164,283691,235526,952ايرادات اخرى

187,500-250,000187,5000ايرادات دعم من الوزارة

100,00075,000127,80052,800اشتراكات الجمعية العمومية

60,619,84410,709,210االجمالي

م2021تراكمي لثالث ارباع مقارنة االيرادات المتوقعة بالفعلي 



م2021المقدرالبيان
المقدر للربع الثالث 

2021
الفعلي للربع الثالث

م2021
التباين

11,340,0002,835,0002,652,923182,077صيانة المساجد

16,108,2804,027,0702,145,5381,881,532بناء المساجد

5,400,0001,350,000147,2841,202,716تأهيل المساجد

2,545,914636,479596,74139,738يالعاملين بالنشاط الرئيس

115,518-3,336,704834,176949,694يسىالعاملين بالنشاط غير الرئ

70,301-1,054,793.4263,698333,999ادارية عامة

1,631-36,2369,05910,690السيارات

126,75931,69023,9977,693االستهالك 

250,00062,50062,5000ايجار مبني االدارة

7,003-145,00036,25043,253ايجار مكاتب

50,00012,5002,23410,266التدريب

40,393,68610,098,4226,968,8533,129,569االجمالي

م2021مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الثالث 



التباينم2021لثالث ارباعالفعلي م2021لثالث ارباعالمقدر م2021المقدرالبيان

11,340,0008,505,0007,645,414859,586صيانة المساجد

16,108,28012,081,2106,636,8955,444,315بناء المساجد

5,400,0004,050,000940,1573,109,843تأهيل المساجد

48,697-2,545,9141,909,4361,958,133يالعاملين بالنشاط الرئيس

313,919-3,336,7042,502,5282,816,447يسىالعاملين بالنشاط غير الرئ

210,902-1,054,793.4791,0951,001,997ادارية عامة

4,063-36,23627,17731,240السيارات

126,75995,06973,58221,487االستهالك 

250,000187,500187,5000ايجار مبني االدارة

21,009-145,000108,750129,759ايجار مكاتب

50,00037,5005,93331,567التدريب

40,393,68630,295,26521,427,0578,868,208االجمالي

م2021مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي تراكمي لثالث ارباع 
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الراجحيالبالدبيان

المبلغالنسبة المبلغالنسبةنوع الرسوم

1.100%107,816%1.75ابل باي

0%145,8171.90%2.5فيزا وماستر كارد

0%107,8151.10%1.75مدي

246,989%361,4484.1%6اجمالي
ضريبة القيمة 

37048%54,21715%15المضافة

415,6650اجمالي

م2021/08/31م إلى نهاية 2020/07/01مقارنة الرسوم البنكية بين الراجحي والبالد من بداية 

.المقدمة من قبل البنك وما تم استقطاعه من البالدالنسبعليبناءافتراضيهوالموجود بالجدول اعالهالرقمفانلذلكاالنالىأي رسوميستقطعلمالراجحيمصرف:مالحظة•




