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الشراكات
الخاصةالخيريةالحكومية





احصائية املتجر االلكتروني

11,190,421

79,058

293,269

الفعاليات واملناسبات 

فعاليات األيام العامليةفعاليات افتتاح املساجد



181254869

526506

8768

مكاملة( 280)عدد ا ملكاملات 
6استفسار( 2000)عدد االستفسارات على الواتس 
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12,740,82830,193,892إجمالي اإليـــرادات

6,581,18311,139,483إجمالي المصروفات

6,159,64519,054,409صــــافي الـدخــــــل

م2021الربع الثاني م2020الربع الثاني بيان
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البـــــــند
الربع الثاني 

م2020
الربع الثاني 

م2021
المالحظات

348,217628,227

-135,040.31
2,024,8196,299,603

9,715231,048
-7,216,000

3,796,0512,712,300
1,075,6825,236,884.04

5,399,2427,734,789.83

87,102395,250.7

-13,100

12,740,82830,193,892



البـــــــند
الربع الثاني 

م2020
الربع الثاني 

م2021
المالحظات

2,535,2052,822,707

1,975,8504,423,263

81,695246,638

989,6211,250,611

743,6381,756,943

129,093193,877

8,66216,309

54,919366,635

62,50062,500

6,518,18311,139,483

المصروفات



م2021الربع الثاني م2020الربع الثاني بيان

12,740,82830,193,892

5,582,37144%8,743,21930%

998,8127%2,396,2648%

6,581,18351%11,139,48337%

م2021مقارنة بالعام –نسبة المصروفات لإليرادات 



مالحظاتالقــــيمةبيـــــــــــــــان

وهو عبارة عن الرصيد حتي 18,624,165النقد المتاح 30/06/2021 

وهي تشمل ايرادات الرسائل للربع الثاني من عام 4,250,000مستحقة ايرادات
2021

22,874,165اجمالي النقد وما في حكمه

-:يطـــــــرح 

مخصصة لألوقافمبالغ
(المجلس الوقفي)

وهي المبالغ المتاحة لتصرف المجلس الوقفي او 2,576,991
لغرض االستثمار

وهي عبارة عن مستحقات لمقاولين الصيانة831,335التزامات اخرى

وهي تشمل من ضمنها ايرادات حمالت المساجد 19,465,839صافي النقد المتاح وما في حكمة
االخيرة

م2021النقد المتاح وااللتزامات حتى نهاية الربع الثاني 



استثمارات األوقاف 

27

التكلفةبيـــــــــــــــــــــــان
م2021الربع الثاني 

مالحظاتعوائد سابقةالعوائد ربح غير محققالقيمة السوقية

5,000,0005,000,000-1,000,00011/02/2020

5,000,0005,360,408360,408-2021

25,637,30828,405,5202,768,212
266,717

5,000,0005,000,000--
30/12/2020

15,000,00015,061,25961,259-
21

2021

1,000,0001,000,000--17/3/2021

5,000,0005,120,037.80120,037.8037,691.0028/4/2021

61,637,30864,947,2243,309,917304,4081,000,000اجمــــــــــــــــــــالي



استثمارات االوقاف جاري العمل على التخارج منها 

التكلفةبيـــــــــــــــــــــــان
م2021الربع الثاني 

مالحظاتالعوائدالقيمة السوقية

70,00070,000-

1,929,5031,929,503-

6,999,5036,999,5031,000,000



م2021المقدرلعامالبيان
المقدر للربع الثاني 

2021
التباينانيالفعلي للربع الث

12,600,0003,150,000.006,299,6033,149,603

2,080,800520,200.00628,227108027

5,400,0001,350,000.00231,0481,118,952

1,100,000275,000.00135,040.31139,959,69

5,300,0001,325,000.002,712,3001,387,300

25,000,0006,250,000.005,236,884.041,013,115.96

8,570,0002,142,500.007,734,789.835,592,289.83

219,04454,761.00395,250.7340,489.7

250,00062,500.0062,500.0062,500.00

100,00025,000.0013,10011,900.00

61,619,84415,404,69123,448,7428,044,051االجمالي

م2021مقارنة االيرادات المتوقعة بالفعلي بالربع الثاني 



م2021المقدرالبيان
المقدر للربع الثاني 

2021
الفعلي للربع الثاني

م2021
التباين

11,340,0002,835,0002,822,70712,293

16,108,2804,027,0704,423,263.9396,193.90

5,400,0001,350,000246,638.81,103,361.2

2,545,914636,4791,250,611.77614,132.77

3,336,704834,1761,756,943.95922,767.95

1,054,793.4263,698193,877.3269,820.68

36,2369,05916,309.627,250.62

126,75931,690366,635.49334,945.49

250,00062,50062,5000.00

145,00036,25036,2500.00

50,00012,500--

40,393,68610,098,42211,175,7381,077,316االجمالي

م2021مقارنة المصروفات المتوقعة بالفعلي بالربع الثاني 



61,619,84415,404,69123,448,7428,044,051إجمالي اإليـــــرادات

40,393,68610,098,42211,175,7381,077,316إجمالي المصروفات

البيان
المقدر
2021

المقدر للربع الثاني
2021

الفعلي للربع الثاني
م2021

التباين

م2021مقارنة االيرادات و المصروفات المتوقعة بالفعلي للربع الثاني 










