
تقرير جمعية الدعوة االرشاد وتوعية الجاليات 

2021لغاية شهر ديسمبر 

التتضمن المخصصات واالهتالكات



الدائنالمدين اسم الحسابرقم الحساب

42,513,755.92االصول1

14,297,648.89األصول المتداولة 11   

914,545.50األصول غٌر المتداولة 12   

27,301,561.53أصول األوقاف 13   

41,480,964.00االلتزمات وصافي االصول2

234,807.94اإللتزامات المتداولة 21   

6,819,289.58اإللتزامات غٌر متداولة 22   

34,426,866.48صافً األصول 23   

5,915,934.69االيرادات3

5,915,934.69التبرعات واالٌرادات 31   

4,883,142.77المصروفات4

767,266.58المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة41   

2,883,844.97مصارٌف البرامج واألنشطة 42   

438,637.05مصارٌف وتوزٌعات عوائد األوقاف 43   

686,201.77مصارٌف جمع األموال 44   

107,192.40مصارٌف الحوكمة 46   

47,396,898.6947,396,898.69اإلجمالي 

2021ميزان المراجعة لغاية شهر ديسمبر لعام 



النسبةالمجموع اوقافأنشطة مقيدةانشطة غير مقيدة

االيرادات

%0564,5710564,57110التبرعات واإلٌرادات المقٌدة311

%2,747,129002,747,12946اٌرادات وتبرعات غٌر مقٌدة312

%002,604,2352,604,23544اٌرادات وتبرعات اوقاف313

2,747,129564,5712,604,2355,915,935100%

        

%767,26700767,26716المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة41

%2,544,048339,79702,883,84559مصارٌف البرامج واألنشطة42

%00438,637438,6379مصارٌف وتوزٌعات عوائد األوقاف43

%686,20200686,20214مصارٌف جمع األموال44

%107,19200107,1922مصارٌف الحوكمة46

4,104,708339,797438,6374,883,143100%

30,870,40292,8223,463,64334,426,866

-1,357,579 -1,357,579 

224,7742,165,5972,390,371

29,512,823317,5955,629,24035,459,658

1,032,792

تقرٌر جمعٌة الدعوة االرشاد وتوعٌة الجالٌات 

2021لغاٌة شهر دٌسمبر 

العجز/ صافي الفائض 

صافي االصول في بداية العام

التغير في صافي االنشطة غير المقيدة خالل العام

التغير في صافي االنشطة المقيدة خالل العام

صافي الموجودات في نهاية العام

2021قائمة الدخل للسنة المالية لنهاية شهر ديسمبر لعام 

البيــــــــــــــــان

مجمل اإليرادات

المصروفات

مجمل المصروفات

التبرعات واإليرادات 
%10; المقيدة  

ايرادات وتبرعات 
%46; غير مقيدة  

ايرادات وتبرعات 
%44; اوقاف  

المصاريف العمومية 
%16; واإلدارية  

مصاريف البرامج 
%59; واألنشطة  

مصاريف وتوزيعات 
%9; عوائد األوقاف  

مصاريف جمع 
%14; األموال  

;  مصاريف الحوكمة
2%  



ديسمبرنوفمبرأكتوبرديسمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالنسبةاالجماليالبيــــــــــــــــــــــــــــــان

االيرادات

6,51017,31125,50035,000064,3280188,81160,000145,45621,6550%564,57110التبرعات واإلٌرادات المقٌدة 

214,005229,599225,400217,816395,359227,918179,947169,937233,580261,824153,063238,680%2,747,12946اٌرادات وتبرعات غٌر مقٌدة 

15,77618,16438,16585,71777,97922,11568,34038,41449,54515,8121,055,8391,118,368%2,604,23544اٌرادات وتبرعات اوقاف

236,291265,075289,065338,533473,337314,361248,287397,162343,125423,0911,230,5581,357,049%5,915,935100مجموع االيرادات

المصروفات

47,36382,99148,06330,78436,528125,27034,73066,56287,06770,26054,42983,219%767,26716المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة

156,563247,319235,433292,282188,529349,297226,804285,032211,130201,860236,670252,926%2,883,84559مصارٌف البرامج واألنشطة 

 56,376-6,77158,35812,20617,8515,577100,00688,43841,49155,35951,44757,510%438,6379مصارٌف وتوزٌعات عوائد األوقاف 

32,96545,21236,89290,30049,487112,37449,70367,17544,33542,53243,61671,611%686,20214مصارٌف جمع األموال 

6,53211,0437,3726,0727,81017,7728,5728,8077,3428,0776,17111,622%107,1922مصارٌف الحوكمة 

250,194444,924339,965437,289287,930704,719408,248469,067405,233374,175398,397363,002%4,883,143100مجموع المصروفات

48,916832,161994,047 62,108- 71,905- 159,961- 390,358-185,407 98,756- 50,900- 179,849- 13,903-1,032,792الفائض اوالعجز الشهري

تقرٌر جمعٌة الدعوة االرشاد وتوعٌة الجالٌات 

2021لغاٌة شهر دٌسمبر 

2021االيرادات والمصروفات الشهرية لنهاية شهر ديسمبر لعام 
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مبلغاسم الحسابمبلغاسم الحساب

33,000.0063,217.00مصارف الزكاة الشرعية96,217.00الزكاة

306,797.46111,556.54مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة418,354.00نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 

24,679.2514,320.75البرنامج الرمضانً- مصارٌف برامج وانشطة 39,000.00البرنامج الرمضانً- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

47,800.007,800.00رحلة حج وعمرة- مصارٌف برامج وانشطة 55,600.00رحلة حج وعمرة- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

50,688.534,811.47المصلى المتنقل- مصارٌف برامج وانشطة 55,500.00المصلى المتنقل- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

 44,428.67-73,428.67محاضرات علمٌة وشرعٌة- مصارٌف برامج وانشطة 29,000.00محاضرات علمٌة وشرعٌة- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

 25,376.70-72,946.70طباعة كتب- مصارٌف برامج وانشطة 47,570.00طباعة كتب- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

 980.00-1,020.00السٌارة الدعوٌة- مصارٌف برامج وانشطة 40.00السٌارة الدعوٌة- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

 36,234.31-36,234.31دٌوانٌة هداٌة- مصارٌف برامج وانشطة 0.00دٌوانٌة هداٌة-تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

0.000.00الجٌل الواعد- مصارٌف برامج وانشطة 0.00الجٌل الواعد- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

0.0015,028.00صدقة جارٌة- مصارٌف برامج وانشطة 15,028.00صدقة جارٌة- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

0.000.00دورات شرعٌة- مصارٌف برامج وانشطة 0.00دورات شرعٌة- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

0.00175,516.00كفالة داعٌة- مصارٌف برامج وانشطة 175,516.00كفالة داعٌة- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

0.001,100.00اعانة مسلم جدٌد- مصارٌف برامج وانشطة 1,100.00اعانة مسلم جدٌد- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

0.000.00مسابقات- مصارٌف برامج وانشطة 0.00مسابقات- تبرعات وهبات مقٌدة نقدٌة 

514,571.00339,797.46174,773.54المجاميع

92,821.57رصيد من العام السابق    

267,595.11الرصيد الحالي    

التغير في صافي االصول 

المقيدة خالل الفترة

مصروفات البرامج واألنشطة المقيدةالتبرعات واإليرادات لالنشطة المقيدة

2021تقرير االيرادات والمصروفات المقيدة لنهاية شهر ديسمبر لعام 



أرصدة البنوك

اإلجمالي اسم الحسابرقم الحساب

نقدية وودائع في البنوك 11101   

536,912.90عام- بنك الراجحً - حسابات جارٌة 11101001   

978,367.70استقطاع- بنك الراجحً - حسابات جارٌة 11101002   

145,984.59عام- بنك االهلً - حسابات جارٌة 11101003   

109,298.22استقطاع- بنك االهلً - حسابات جارٌة 11101004   

10,936.24عام- بنك ساب - حسابات جارٌة 11101005   

639,261.99عام- بنك سامبا - حسابات جارٌة 11101006   

4,159.35عام- بنك الفرنسً - حسابات جارٌة 11101007   

24,628.72عام- بنك الرٌاض - حسابات جارٌة 11101008   

108,177.33استقطاع- بنك الرٌاض - حسابات جارٌة 11101009   

362,113.72عام- بنك البالد - حسابات جارٌة 11101010   

42,442.33استقطاع- بنك البالد - حسابات جارٌة 11101011   

79,199.95عام- بنك العربً - حسابات جارٌة 11101012   

203,521.66استقطاع- بنك العربً - حسابات جارٌة 11101013   

36,417.73رئٌسً- بنك االنماء - حسابات جارٌة 11101014   

13,996.81عام- بنك االنماء - حسابات جارٌة 11101015   

64,452.75عام- بنك الجزٌرة - حسابات جارٌة 11101017   

167,450.00استقطاع- بنك الجزٌرة - حسابات جارٌة 11101018   

3,527,321.99اجمالي الحسابات الجارية ودائع

تقرٌر جمعٌة الدعوة االرشاد وتوعٌة الجالٌات 

اإلجمالي اسم الحساب2021لغاية شهر ديسمبر 

نقدية االوقاف في البنوك 13101   

531,848.22بنك الراجحً وقف- حسابات جارٌة 13101001   

49,774.21بنك االهلً وقف- حسابات جارٌة 13101002   

3,384.56بنك البالد وقف- حسابات جارٌة 13101003   

85,589.57بنك العربً وقف- حسابات جارٌة 13101004   

843.97بنك االنماء وقف- حسابات جارٌة 13101005   

2,000.00بنك الجزٌرة وقف- حسابات جارٌة 13101006   

673,440.53اجمالي الحسابات الجارية اوقاف

4,200,762.52اجمالي ارصدة البنوك



نسبة التنفيذالرصيدالمصروفمبلغ الخطةالخطة والبيان

%205,000152,01952,98174.16االعالم

%530,000173,135356,86532.67الموارد

%125,00026,34198,65921.07العالقات

%860,000351,495508,50540.87إجمالي لإلدارة

نسبة التنفيذالرصيدالمصروفمبلغ الخطةالخطة والبيان

%11,933118.36-65,00076,933برامج المساجد

%28,00050027,5001.79الوسائل الدعوٌة

%162,00028,335133,66517.49البرامج الشبابٌة

%35,733134.36-104,000139,733البرامج النوعبة

%359,000245,501113,49968.38إجمالي لإلدارة

نسبة التنفيذالرصيدالمصروفمبلغ الخطةالخطة والبيان

%2,814,7802,504,368310,41288.97الرواتب األساسٌة مع متمماتها

%30,0004,06025,94013.53مكافأة وحوافز

%75,40375,27712699.83التأمٌنات اإلجتماعٌة

%20,857170.94-29,40050,257تذاكر السفر

%19,563118.81-104,000123,563التأمٌن الطبً

%216,757215,7241,03399.52رسوم اإلقامات والتأشٌرات

%35,583109.10-391,000426,583إٌجار العقارات

%137,020103,13933,88175.27هاتف وكهرباء وإنترنت وبرٌد

%9,5004,2325,26844.55قرطاسٌات ومستلزمات المكاتب

%7,60036763,92448.37إشتراكات فً المواقع الحكومٌة

%8,041136.22-22,20030,241مصروفات الصٌانة

%2,916106.55-44,53547,451مصروفات السٌارات

%8,173236.22-6,00014,173الضٌافة

%295104.92-6,0006295عموالت بنكٌة

%1,300109.52-13,65014,950أتعاب محاسبٌة

%2,300115.33-15,00017,300مصارٌف التقنٌة

%24,424219.73-20,40044,824مصارٌف أخرى

%3,943,2453,686,113257,13293.48إجمالي لإلدارة

نسبة التنفيذالرصيدالمصروفمبلغ الخطةالخطة والبيان

%45,00021,39723,60347.55برامج الدعوة

%70,00011,60058,40016.57االداري والتسوٌق

%110,00011,36698,63410.33برامج فتٌات المجتمع

%80,00010,38569,61512.98برامج دعوة الجالٌات

%305,00054,748250,25217.95إجمالي لإلدارة

نسبة التنفيذالرصيدالمصروفمبلغ الخطةالخطة والبيان

%182,700100,71181,98955.12البرامج المٌدانٌة

%40,0003,72836,2729.32البرامج التعلٌمٌة

%115,000750114,2500.65الدعوة االلكترونٌة

%86,839317.10-40,000126,839الوسائل الدعوٌة والمطبوعات

%377,700232,028145,67261.43إجمالي لإلدارة

نسبة التنفيذالرصيدالمصروفمبلغ الخطةالخطة والبيان

%5,00005,0000.00اجتماعات المجلس

%10,00080002,00080.00زٌارات

%10,00019918,00919.91تدرٌب وتطوٌر

%10,0007,3062,69473.06مصارٌف أخرى

%35,00017,29717,70349.42إجمالي لإلدارة

%5,879,9454,587,1821,292,76378.01اإلجمالي

توعية الجاليات

مكتب المدير العام

2021نسب تنفيذ خطط االدارات لغاية شهر ديسمبر عام 
التسويق واإلعالم

الدعوة واإلرشاد

الشؤون اإلدارية والمالية

القسم النسائي



نسبةالمجموعمتطوعمتعاوندوام كاملاالدارة

%5          3          2      -           1مكتب المدٌر العام

%15          8          1         1           6الشون المالٌة واالدارٌة

%20         11          2      -           9توعٌة الجالٌات

%24        13        10         2           1الدعوة واالرشاد

%18        10          3         1           6االعالم والتسوٌق

%18        10          1         6           3القسم النسائً

%100        55        19       10         26المجموع

النسبةالمجموعمتطوعمتعاوندوام كاملالجنسية

%64        35        19         9           7سعودي

%36        20       -         1         19غٌر سعودي

%100        55        19       10         26المجموع

%100%35%18%47النسبة

 عدد موظفي المكتب حسب االدارات

عدد الموظفين حسب السعودة

مكتب المدير 
  3;  العام

الشون 
المالية 
;  واالدارية

8  

توعية 
;   الجاليات

11  
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13  
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;  والتسويق

10  
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10  
;  دوام كامل

 26  

;  متعاون
10  

;  متطوع
19  

; سعودي
 35  

غير 
; سعودي

 20  


