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االيرادات

20202021

الزيادة بسبب عقد الدريس وكذلك بترومين و تحصيل املحطات

وهو برنامج مستحدث لجلب ايرادات لصيانة املساجد

ورياض الشمري بن عباس ,  الزيادة بسبب حمالت االعالنية الخاصة محمد الخميس 
املسيب وبعض روابط البناء على املتجر , 

وهي تشمل ايرادات الرسائل لقناتي الوقف مع مالحظة ان املبلغ تقديري 

ريال وكذلك ايرادات التبرعات 12ريال و10وهي تشمل ايرادات الرسائل من قناتي 
.الواردة علي حسابات البنوك مع مالحظة ان ايرادات الرسائل تقديرية

.االنخفاض بسبب توقف ايرادات شركة مرابحات

.الزيادة بسبب الخصومات على املقاولين

.  لم يتم تحصيل أي عضوية2020في الربع االول من عام 



.مسجد 125مسجد إلى 100الزيادة بسبب زيادة عدد املساجد من 

.بسبب زيادة عدد مشاريع البناء تحت االنشاء

ات مشاريع ترميم وهم مسجد جأش والدريس القويعية وتم دفعها من ايرادات التبرع2بسبب وجو عدد 
.الخاصة باملسجدين

.بسبب زيادة عدد رحالت االشراف امليدانية للصيانة واملشاريع مع توسع مشروعات الجمعية

.بسبب زيادة عدد العاملين وتعيين مديرين للمكاتب الفرعية 

ضافة تشمل ايجار مكتب سيلفر  والهاتف والدعاية واالعالن وكذلك املطبوعات وضريبة القيمة امل
.الخ.....والكهرباء واملياه

ول بسبب انتهاء العمر االفتراض ي لبعض االصول وبالتالي تخفيض قيمة االصاإلهالكاتانخفضت قيمة 
بقيمة االهالك

المصروفات



20202021

م2020مقارنة بالعام –نسبة المصروفات لإليرادات 



منتظر اعادة امليلغ بعد عودة الحياه الطبيعية بمكة املكرمة

هي تبرع من فاعل خير

1,929,503بقيمة % 50واملدفوع  قيمة املشروع  3,859,006

م2021وهي عبارة عن نمو في راس مال الصندوق من بداية عام

وهي عبارة عن اجمالي اشتراكات الجمعية بالصندوق منذ اطالق الصندوق وحتى نهاية الربع االول 
2021

وهذه العوائد عبارة عن نمو في راس املال أي تغير 2021فبراير21تم االشتراك في الصندوق  بتاريخ 
سعر الوحدة 

ويتم اعادة التقييم بشكل سنوي   لذلك لم يتم تحديد العوائد من عدمه  وتم االشتراك في 
30/12/2020الصندوق 

ولذلك لم تحدد نتائج الصندوق 17/3/2021تم االشتراك بالصندوق بتاريخ 

2021استثمارات األوقاف حتى نهاية الربع االول



31/01/2021وهو عبارة عن الرصيد حتي 

وباقي مستحقات عام 2021تشمل ايرادات الرسائل للربع االول من عام 
التي لم تحصل 2020

هي املبالغ املتاحة لتصرف املجلس الوقفي او لغرض االستثمار

2021هي عبارة عن مستحقات ملقاولين الصيانة عن شهر ما رس 

2021النقد المتاح وااللتزامات حتى نهاية الربع االول 



202120212021

2021



202120212021

2021













الوقتالتاريخاليوم

الثالثاءاملقترح األول 
1442/09/15
2021/04/27

مساء  11الساعة 

األربعاءاملقترح الثاني
1442/09/16
2021/04/28

مساء  11الساعة 

الخميساملقترح الثالث
1442/09/17
2021/04/29

مساء  11الساعة 








