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اسم المسجد
 

ویل - كبري رماح

ویل - العتش

ویل - الشویعر

ویل - السیل

ویل - ابو ھیثم - عبدهللا العقیل 3

وقود اإلحساء

وسام الخلیج - القرشیات

وافي حرض

وافي -النبھانیة -ناصر السلوم

وافي - الحوطة - ریاض الشمري

ھدى الشام - صندوق بر سابك 2

نیوم الشمال

نور - المحمدیة

نفط - معالي الجبیل

نجوم الفضاء

نجمة المزاین

نبراس للوقود - یمان العرب - رسائل
نصیة 3

مسجد محطة شدا للوقود

مسجد محطة الجزیرة

مسجد سحاب - سھل

مسجد بترو كازا

مسجد العقلة - وزارة الموارد البشریھ

باص طالل اللیث صالح بن محطھ

https://www.bing.com/maps?cp=16.35274622989482~25.77841999999999&lvl=4&style=r&FORM=BMLOGO
https://goo.gl/maps/qYJsbRQfisQqgp6YA
https://goo.gl/maps/pscebnVkv3uib3xKA
https://goo.gl/maps/wqmvmgkwUbVSrdtD7
https://goo.gl/maps/VDR2qptwLtBEfEZm6
https://goo.gl/maps/AXJj3h7QWXHFqR6k6
https://goo.gl/maps/MuC4bKPGyRWwhAQj9
https://goo.gl/maps/bqMw8h1LSKXyvYUj8
https://goo.gl/maps/fz6GWLEU3vK5h2gU7
https://goo.gl/maps/csHwVj8JaruPngzm7
https://goo.gl/maps/rPDUo1PDsYztutWy6
https://goo.gl/maps/5MRZsGxQvoCdptV7A
https://goo.gl/maps/5dxhas1QEDsKSCKu9
https://goo.gl/maps/gZet9sspYX4ze2oN6
https://goo.gl/maps/QbjQvxtJXoyZNLzHA
https://goo.gl/maps/TnEY7rEc3WJq2Yvg8
https://goo.gl/maps/rmMDef52RtVzPvKB9
https://goo.gl/maps/RAfhzujEDNygjfxG7
https://goo.gl/maps/HY3ofdPNsSxpDtFJ8
https://goo.gl/maps/thnchRVyRR7RaU626
https://goo.gl/maps/i5Vv579ZDgNxjbig9
https://goo.gl/maps/J2NoNZjBYo2VYFyR6
https://goo.gl/maps/2HpR7r7nFoVMGri48
https://goo.gl/maps/u4L1pqiJz8UdcLjf8
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عناصر التقریر تسلسل
 

ملخص قائمة الدخل
االیرادات   

المصروفات   
مقارنة نسبة المصروفات الى اجمالي اإلیرادات

قائمة باألوقاف واستثماراتھا
النقد وما في حكمھ والتزامات الجمعیة

مقارنة االیرادات المتوقعة بالفعلي للربع الثاني 2022م
مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الثاني 2022م

1

2

3

4

5

6

7

8

االیرادات قائمة الدخلموظفون مصروفات اداریة مصروفات مساجد مصروف وایراد مساجد مواقع المساجد



Power BI Desktopملخص قائمة الدخل

بیان
إجمالي اإلیـــرادات

إجمالي المصروفات

التغیر في صافي األصول

اختار الربع

Multiple selections 

7,205,105.10

1

13,396,50329,005,36817,372,72333,919,295

2021 �
ال��ــع الثا��

20,601,608

2022 �
ال��ــع الثا��

37,420,025

ترا��� 2021

31,069,836

ترا��� 2022

51,930,192

13,697,113.04 8,414,65618,010,898
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بیان
صیانة المساجد وتحصیل المحطات

االیرادات

بناء المساجد

اإلجمالي

المالحظات
� التحص�ل

دعم منصة احسان وكذلك مشاركة �عض المؤسسات المانحة والمتا�عة المستمرة ��

مشار�ــــع إحسان

�
وع التأه�ل الجز�� م��

� مشار�ــــع إحسان وكذلك تخص�ص الصكوك خالل الموسم للوقف العقاري 
تم ادراج جزء من ق�مة البناء ��

ا�ات اعضاء الجمع�ة العم��ة تم اضافة م�الغ اش��

-

- اشتراكات اعضاء الجمعیة
العمومیة

تأھیل المساجد

كة المشغلة IDEX ح�� االن لم �صل تق��ر ت شه��ن من ايرادات ال��ــع االول للرسائل �س�ب تأخر التقار�ر من ال��
� �شتمل ع� 

ي حال وصول التق��ر سوف يتم تقي�د الم�الغ علما �ان ايرادات ال��ــع الثا��

اختار الربع

Qtr 2 2

التبرعات عامة

االوقاف

الصندوق الوقفي

ایرادات اخرى

�س�ب تنم�ة راس المال وتن��ــــع مصادر دخل للجمع�ة عوائد استثمارات االوقاف

الربع الثاني 2021
840,980

الربع الثاني 2022
8,227,089

7,132,78316,465,130

148,406344,285

4,129,5046,059,446

3,594,748

4,314,4172,069,556

1,111,839 266,718

160,951134,115

13,10032,700

20,601,60837,420,025

3,065,354

-14,778(Blank)  ایرادات عینیة
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بیان
صیانة المساجد

المصروفات

بناء المساجد

تأھیل المساجد كلي

اإلجمالي

المالحظات
تم �ف مستحقات المقولون ل 4 اشهر �س�ب ان شهر 6 يوفق اجازة ع�د االض�

-

لم يتوفر خالل هذا ال��ــع مواقع للتأه�ل ال���

� المشار�ــــع
�س�ب ز�ادة عدد مشار�ــــع البناء والص�انة كذلك ز�ادة عدد موظ�� العاملین بالنشاط الرئیسي

الموظفین االداریین

إداریة عامة

مصاریف السیارات

االستھالك

إیجار مبنى االدارة

-

�س�ب ز�ادة عدد الحمالت ال�س��ق�ة

-

-

-

اختار الربع

Qtr 2 

3

الربع الثاني 2021
2,668,614

الربع الثاني 2022
3,176,635

2,486,1182,882,232

276,01461,533

565,374984,685

305,552442,324

9,7728,206

23,99716,473

62,50062,500

7,205,1058,414,656

780,068 807,163
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اس�ثمارات األوقاف ح�� نها�ة ال��ــع الثا��

10,000,000 9,738,484صندوق الراج� متن�ع الدخل

صندوق صكوك الراج�� العقار�ة

كة علم اسهم ��

كة النهدي الطب�ة اسهم ��

1,920,000

2,000,000

179,077

3,825,000

2,000,000

221,181

1,000,0002,124,106اسهم ارامكو

303,915

977,761

17,500

(Blank)

27,052

(Blank)

4/25/2021

2/16/2022

1/20/2022

3/24/2022

1/16/2022

4

45,000

17,548

35,000

141,653

ب�ان

كة مرا�حـــــــات ��

الت�لفة
5,000,000

الق�مة السوق�ة
5,000,000

التوز�عات ترا�م�ة
1,000,000

توز�عات ال��ــع الحا��
(Blank)

تار�ــــخ االس�ثمار
11/10/2018

40,099,077 42,514,791371,7012,693,728اإلجما��

4,972,450350,00012/30/2020صندوق جدوى العقاري لالس�ثمار 150,000 5,000,000

1,000,000 3/17/2020(Blank)959,900صندوق الدار لالس�ثمار 1 - جدوى (Blank)

2,000,000 (Blank)2,000,000صندوق الدار لالس�ثمار 2 - جدوى (Blank)11/14/2021

(Blank)2,000,0002,000,000صندوق جدوى - المسواك (Blank)3/20/2022

(Blank)10,000,0009,673,670صندوق جدوى - التنم�ة االجتماع�ة (Blank)5/16/2022
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� 2022 - صناديق سيولة

اس�ثمارات االواقاف ح�� نها�ة ال��ــع الثا��

5

ب�ان

صناديق جدوى للمرا�حات

الت�لفة

24,080,736

الق�مة السوق�ة

24,274,008

تار�ــــخ االس�ثمار

2/21/2021

مالحظات
 

صنادیق السیولة عبارة عن صنادیق نمو في رأس المال ویستطیع المجلس الوقفي سحب المبلغ في اي وقت
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ب�ان

�
صندوق االنماء الوق��

2022 �
� نها�ة ال��ــع الثا��

اداء صندوق االنماء الوق��

توزیعات الربع الحالي

1,022,289.00

تاریخ االستثمار

10/1/2019

6

القیمة السوقیة

49,584,732

اجمالي االشتراكات

44,698,687 

االرباح التراكمیة

1,289,007.00

مالحظة
 

اصبح اجمالي حجم الصندوق مع اضافة اشتراك الربع الثاني  ھو 52,807,069 لایر
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-24,000,000 بناء مساجد

المقدرلعام2022م
9,360,000.00

مقارنة االیرادات المتوقعة بالفعلي بالربع الثاني 2022 م

5,830,000.00

بیان
ص�انة المساجد وتحص�ل المحطات

6,000,000.00 تأه�ل المساجد ���

77,001,183.00 اإلجما��

1,200,000.00 ايرادات اس�ثمارت االوقاف

األوقاف

16,350,000.00 �
الصندوق الوق��

812,225.00 اإليرادات األخرى

250,000.00 دعم من الوزارة

25,000.00 ا�ات اعضاء الجمع�ة اش��

�
تأه�ل المساجد جز��

عات عامة 10,173,958.00ت��

19,250,296

3,000,000.00

المقدر لربع 2022
2,340,000

6,000,000

1,500,000

300,000

1,457,500

4,087,500

203,056

62,500

6,250

2,543,490

750,000

10,465,130

134,115

(Blank)

32,700

اختار الربع

Multiple se…

7

6,059,446

الربع الثاني 2022
8,227,089

16,465,130

(Blank)

2,069,556

1,111,839

37,405,247

-473,933

-68,941

-62,500

811,839

4,601,946

1,500,000

التباین
5,887,089

344,285-405,715

26,450

-1,126,412

18,154,951

تراكمي 2022
8,949,594

21,211,107

(Blank)

609,687

8,291,260

10,676,102

1,111,839

4,056,693

227,301

(Blank)

41,800

51,930,192

6,577,388



Power BI Desktop

المقدرلعام2022م

14,550,000

24,000,000

مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الثاني 2022

1,184,457

6,000,000

56,424,588 اإلجما��

2,918,560

54,457

109,284

250,000

140,000

4,167,830

14,106,147

3,000,000

6,000,000

المقدر للربع 2022

3,637,500

1,500,000

729,640

296,114

13,614

27,321

62,500

35,000

1,041,958

750,000

الفعلي للربع الثاني 2022

3,176,635

2,882,232

(Blank)

61,533

8

ب�ان

ص�انة المساجد

تأھیل المساجد كلي

تأھیل المساجد جزئي

إداریة عامة

االستھالك

إیجار المقر الرئیسي

ایجار مكاتب

التدریب

بناء المساجد

العاملین بالنشاط الرئیسي

العاملین بالنشاط غیرالرئیسي

السیارات

50,00012,500

-255,045

8,414,656

984,685

780,068

8,206

36,443

62,500

(Blank)

التباین

460,865

1,500,000

12,500

اختار الربع

Multiple selecti…

405,881

16,473

3,117,768

688,467

0

-1,443

10,848

5,408

261,889

-109,766

5,691,491

تراكمي 2022

5,097,798

8,177,906

(Blank)

61,533

2,086,750

1,603,238

20,728

72,886

125,000

-2,100

712,040

44,120

18,010,898


