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البيانات األساسية للجمعية- 1
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البيانات العامة  •

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية: أسم الجمعية •

: .................................................................صافي األصول •

(3090: )رقم وتاريخ التسجيل  •

هـ1388: تاريخ التأسيس •

تالوةً وحفظا ً-تهدف الجمعية إلى تحفيظ القرآن الكريم : النشاط •

الدمام: العنوان•

: ................................................................بيانات التواصل •

8113556: الهاتف •

8112868: الفاكس •

ado@quran-er.org.sa: االيميل •

050824004: جوال المسؤول المالي •



غير منتظممنتظمال يوجديوجد

────النعمدفتر اليومية

────النعمدفتر االستاذ العام

────النعمدفتر الجرد

────النعمسجل االصول الثابتة

────النعمدفتر الصندوق

────النعمدفتر البنك

────النعمسجل العهدة

────النعمسجل العضوية

────النعمسجل اجتماعات مجلس االدارة

────النعم(خيرية  )سجل التبرعات العينية 

────النعم(خيرية  )سجل التبرعات النقدية 

────النعم(نقدي  )سند القبض 

────النعم(عيني  )سند استالم 

────النعمسند الصرف

────النعمسند قيد يومية

────النعمكرت الصنف

────النعم(اخراج  )اذن صرف عيني 

────النعم(ادخال   )اذن استالم عيني  
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المستندات

السجالت

البيان

ال يوجديوجد

يدويبرنامج حاسوبي
السببال يوجد

: السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية -2



م2021 مارس 31األصول بتاريخ - 3

رقم 

الحساب
م2020 مارس 31م2021 مارس 31اسم الحساب

األصول1
األصول المتداولة11

8,170,4622,946,355النقدية في الصناديق والبنوك111

3,034,7853,288,339الذمم المدينة114

115ً 152,22992,317مصروفات مدفوعة مقدما

3,231,0801,475,813إيرادات وتبرعات مستحقة116

42,12042,120المخزون117

03,321"أطراف ذات عالقة " الحسابات الجارية للفروع 118

14,630,6767,848,265إجمالي االصول المتداولة

األصول غير المتداولة12
265,951,312254,839,270األصول الثابتة121

6,563,80016,433,262"مشاريع تحت التنفيذ " أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء 124

272,515,112271,272,532إجمالي االصول غير  المتداولة

أصول األوقاف13
15,733,44413,497,452النقدية الموقوفة131

93,853,30793,853,307األصول الثابتة الوقفية134

109,586,751107,350,759إجمالي  أصول األوقاف

396,732,539386,471,556 إجمالى األصول
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م2020 مارس 31اإللتزامات وصافي األصول بتاريخ - 4

رقم 

الحساب
م2020 مارس 31م2021 مارس 31اسم الحساب

اإللتزامات2

االلتزامات المتداولة21

1,699,0735,409,309الذمم الدائنة213

1,290,552536,157مصروفات مستحقة214

2,306,6760إيرادات وتبرعات مقدمة215

38,8522,166,621التزامات متداولة أخرى216

5,335,1538,112,087اجمالي االلتزامات المتداولة

االلتزامات غير المتداولة22

3,862,8524,199,752مخصص مكافآت نهاية الخدمة224

52,967,27546,920,049مجمعات اإلهالك واالستنفاذ226

22,806,66119,850,943مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول الوقفية228

79,636,78870,970,744إجمالي االلتزامات غير  المتداولة

صافي األصول23

صافي األصول231

(51,080,424)(52,603,678)صافي األصول غير المقيدة23101

1,493,031666,486صافي األصول المقيدة23102

362,871,245357,802,663صافي أصول األوقاف23103

311,760,598307,388,725إجمالي  صافي األصول

396,732,539386,471,556 إمالي اإللتزامات وصافي األصول
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اإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعاتاإلجماليايراداتتبرعات

000000000000ايرادات وتبرعات مقيدة311

00011,8000000011,800011,800زكاة31101

000488,94400000488,9440488,944نقدية- تربعات وهبات مقيدة 31102

000000000000عينية- تربعات وهبات مقيدة 31103

000000000000خدمات تطوعية- تربعات وهبات  مقيدة 31104

000000000000املنح  احلكومي- تربعات وهبات  مقيدة 31105

000000000000ايرادات مقيدة31106

000500,7440500,744000500,7440500,744إمجالي االيرادات والتربعات املقيدة

000ايرادات وتبرعات غير مقيدة312

4,339,800155,18900000004,339,800155,1894,494,989نقدية- تربعات  وهبات غري مقيدة 31201

6,900000000006,90006,900عينية- تربعات وهبات غري مقيدة 31202

000000000000خدمات تطوعية- تربعات وهبات غري مقيدة 31203

000000000000(خصم ممنوح  )تربعات ختفيض التزام 31204

000000000000ايرادات غري ومقيدة31205

4,346,700155,1894,501,8890000004,346,700155,1894,501,889إمجالي االيرادات والتربعات غري املقيدة

000ايرادات وتبرعات اوقاف313

000000829,57300829,5730829,573تربعات نقدية  لبناء أو شراء أوقاف31301

000000000000تربعات عينية أوقاف31302

000000057,0000057,00057,000ريع أوقاف- إيرادات 31303

000000000000ارباح استثمارات وقفية31304

000000829573570000829,57357,000886,573إمجالي االيرادات والتربعات الوقفية

4,346,700155,1894,501,889500,7440500,744829,57357,000886,5735,677,017212,1885,889,205اإلمجالي العام

التبرعات وااليرادات - 5
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رقم 

الحساب

اإلجمالي العام
اسم الحساب

تبرعات وايرادات أوقافتبرعات وايرادات مقيدهتبرعات وايرادات  غير مقيدة



مصاريف 

البرامج 

واألنشطة 

المباشرة

المصاريف 

اإلدارية المحملة 

على النشاط

مصاريف 

األوقاف

مصاريف 

االستثمار

0000000المصروفات4000000000

0000000المصاريف العمومية واإلدارية4100000000

0000000الموظفين/ تكاليف العاملين 4110000000

0000000الرواتب واألجور النقدية4110100000

0000000الرواتب واألجور االساسية4110100100

3,006,758954,703836,679932,32135,6000247,455الرواتب واألجور االساسية4110100101

635,7490635,7490000مكافات المعلمين4110100102

445,3960445,3960000مكافات المدارس النسائية4110100103

0000000بدل السكن4110100200

258,609164,4202,70050,7418,900031,848بدل السكن4110100201

0000000بدل المواصالت4110100300

147,29026,40069,59044,700006,600بدل المواصالت4110100301

0000000العمل اإلضافي4110100700

6,0496,04900000العمل اإلضافي4110100701

0000000تأمينات اجتماعية4110100800

11,035-162,55160,17696,21717,19300تأمينات اجتماعية4110100801

0000000خصميات راتب4110100900

32,774000-69,827-9,154-111,756-خصميات راتب4110100901

17,0882,6313,89310,564000مصروف تذاكر4110200201

0000000التأمين الطبي4110200300

11,150-428,380190,071183,21966,24000التأمين الطبي4110200301

19,3653,33713,8752,153000مكافات وحوافز سنوية4110200601

0000000مكافات وحوافز أخرى4110200700

9,7656,50000003,265مكافات وحوافز أخرى4110200701

0000000تجديد إقامات- مصاريف حكومية 4110201000

3,2501,30001,950000تجديد إقامات- مصاريف حكومية 4110201001

0000000تأشيرات- مصاريف حكومية 4110201100

م 2021 مارس 31م  إلي 2021 يناير 01تقرير المصروفات حسب التصنيف الوظيفي للفترة من - 6

المبلغ الحسابرقم الحساب
المصاريف 

اإلدارية

مصاريف االستدامة الماليةمصاريف البرامج واالنشطة

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف 

الحوكمة
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1,0007003000000تأشيرات- مصاريف حكومية 4110201101

0000000رسوم- مصاريف حكومية 4110201300

39,26422,498016,767000رسوم- مصاريف حكومية 4110201301

0000000بدل االنتداب4110201900

4,9051,86700003,038بدل االنتداب4110201901

0000000تعويضات نهاية الخدمة4110202000

11,65601,7189,938000تعويضات نهاية الخدمة4110202001

0000000التكاليف التشغيلية4120000000

0000000المستهلكات4120100000

0000000مستلزمات مكتبية4120100100

3,1023,10200000مستلزمات مكتبية4120100101

0000000الوقود والمحروقات4120100300

1,2731,27300000الوقود والمحروقات4120100301

0000000مطبوعات4120100400

17,5539,61202,688005,254مطبوعات4120100401

0000000مواد التنظيف4120100600

44444400000مواد التنظيف4120100601

0000000أدوات مستهلكة مصروفة4120100800

1,5361,486000050أدوات مستهلكة مصروفة4120100801

0000000المباني-صيانة وإصالح 4120200200

92,42688,7502,826850000المباني-صيانة وإصالح 4120200201

0000000اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها- صيانة وإصالح 4120201000

5,0005,00000000اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها- صيانة وإصالح 4120201001

0000000اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- صيانة وإصالح 4120201100

0000000اللوحات االعالنية- صيانة وإصالح 4120201200

0000000المنافع والخدمات والتأمين4120300000
0000000الكهرباء4120300100
15,7076,2829,4250000الكهرباء4120300101

0000000المياه ومصاريف الصرف الصحي4120300200

2271160112000المياه ومصاريف الصرف الصحي4120300201

0000000الهاتف والفاكس واإلنترنت4120300300

35,74616,2844,0554,92792010,389الهاتف والفاكس واإلنترنت4120300301

0000000تكاليف البريد والبرقيات4120300400

19519500000تكاليف البريد والبرقيات4120300401

0000000مصاريف الضيافة4120300800

8621050000757مصاريف الضيافة4120300801

0000000اإليجارات4120300900
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14,20005,2009,000000مكاتب االشراف- إيجار ممتلكات 4120300902

10,1690000010,169(محالت)منافذ بيعية - إيجار ممتلكات 4120300904

0000000تكاليف مهنية وإستشارات4120301000

0000000عقود الصيانة والتشغيل4120301100

35,222035,2220000النظافة- عقود الصيانة والتشغيل 4120301101

42,81210,00032,8120000عقود صيانة المصاعد4120301103

5,0403,78001,260000عقود  صيانة االت التصوير4120301104

8,2508,25000000عقود صيانة التكييف والتدفئة4120301105

0000000تكاليف تشغيلة أخرى4120400000

0000000مصاريف التدريب والتاهيل4120400100

6,2954,20000002,095مصاريف التدريب والتاهيل4120400101

0000000مصاريف الدعاية واالعالن4120400500

160,9706210000160,349مصاريف الدعاية واالعالن4120400501

0000000مصاريف بنكية وعموالت4120400800

26,5022,421000024,082مصاريف بنكية وعموالت4120400801

0000000الحمالت اإلعالنية4120400900

83,3530000083,353الحمالت اإلعالنية4120400901

0000000أخرى- تكاليف تسويقية 4120401200

10,7010000010,701أخرى- تكاليف تسويقية 4120401201

0000000مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ4130000000

0000000المباني- مصاريف االستهالك 4130200000

1,577,9571,577,95700000المباني- مصروف إهالك 4130200100

0000000االت ومعدات-  مصاريف االستهالك  4130300000

1100000االت ومعدات- مصروف إهالك 4130300100

0000000السيارات-  مصاريف االستهالك 4130400000

28,16928,16900000سيارات- مصروف إهالك 4130400100

0000000األثاث المكتبي- مصاريف االستهالك 4130500000

68,71468,71400000األثاث المكتبي- مصاريف االهالك 4130500100

89889800000االت ومعدات مكتبية- مصاريف االستهالك  4130600000

0000000االت ومعدات مكتبية- مصاريف االهالك  4130600100

0000000عدد وأدوات-- مصاريف االستهالك 4130700000

4,5344,53400000عدد وأدوات-- مصاريف االهالك 4130700100

0000000أدوات وأجهزة العرض- مصاريف االستهالك 4130800000
0000000أدوات وأجهزة العرض- مصاريف االهالك 4130800100
0000000أجهزة االتصال واألمن والحماية- مصاريف االستهالك 4130900000

3,0343,03400000أجهزة االتصال واألمن والحماية- مصاريف االهالك 4130900100

0000000اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها- مصاريف االستهالك 4131000000
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12,64812,64800000اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها- مصاريف االهالك 4131000100

0000000اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مصاريف االستهالك 4131100000

10,96310,96300000اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مصاريف االهالك 4131100100

0000000اللوحات االعالنية- مصاريف االستهالك 4131200000

75275200000اللوحات االعالنية- مصاريف االهالك 4131200100

0000000مصروفات التعليمة- مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة 4220100100

8,95008,9500000مصروفات مكافات الحفظة4220100102

11,994011,9940000مصاريف القارئ الصغير متنوعة4220100106

9,50009,5000000مصروفات حفل الحفظة4220100109

0000000مستلزمات مكتبية برامج وأنشطة4230100100

1,85901,8590000مستلزمات مكتبية برامج وأنشطة4230100101

0000000الصيانة واإلصالح4230101000

5,30505,3050000الصيانة واإلصالح4230101001

0000000مصاريف المقصف4230101100

0000000مصاريف الكهرباء برامج وأنشطة4230101200

14,524014,5240000مصاريف الكهرباء برامج وأنشطة4230101201

0000000مصاريف الهاتف واالتصاالت برامج وأنشطة4230101300

10,51908,5561,964000مصاريف الهاتف واالتصاالت برامج وأنشطة4230101301

0000000مصاريف مياه وصرف صحي برامج وأنشطة4230101400

1,74101,7410000مصاريف مياه وصرف صحي برامج وأنشطة4230101401

0000000مصاريف هدايا وحوافز برامج وانشطة4230101500

11,477011,4770000مصاريف هدايا وحوافز برامج وانشطة4230101501

7,446,4453,301,0882,382,9541,140,59244,5920577,219اإلجمالي
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