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:تمهيد 

يعكس هذا التقرير تحليالت وإيضاحات مالية لإليرادات والمصروفات الفعلية والمتوقعة 

وكذلك األصول والخصوم ورأس المال لجمعية المكفوفين األهلية بمنطقة الرياض  وذلك 

 ولمزيد من اإليضاحات يرجى 2020 مارس 31 وحتى 2020 يناير 1عن الفترة من 

..مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير 

التقرير المالي الداخلي 

لجمعية المكفوفين األهلية بمنطقة الرياض

2020/03/31 إلى 2020/01/01عن الفترة من 



إجمالي المصروفاتإجمالي اإليراداتالبيـــــــــــــــان
اإليرادات (عجز)فائض أو 

عن المصروفات للفترة

                 716,847          771,217        20191,488,064 مارس 31النتائج الفعلية حتى 

                   68,963          676,052           2020745,015 مارس 31النتائج الفعلية حتى 

                   75,000          925,000        20201,000,000 مارس 31الموازنة التقديرية حتى 

                     -6,037          -248,948           -254,985قيمة إنحراف الموازنة التقديرية

%92%73%75النسبة المحققة من الموازنة التقديرية

ملخص النتائج المالية

2020 مارس 31 وحتى 2020 يناير 1 للفترة من 
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:اإليرادات 

31/03/202031/03/2019اسم الحساب

                1,440,744                   617,860التبرعات واإلعانات النقدية

                   148,730                   578,907التبرعات العامة

                1,220,000                     38,843تبرعات دعم المشروعات

                     62,600                          100اشتراكات العضوية

                       9,414                            10تبرعات الزكاة النقدية

                           -                           -اإلعانات الحكومية

                           -                           -إعانات الوزارة السنوية

                           -                           -دعم صندوق تنمية الموارد البشرية

                           -                           -التبرعات واإلعانات العينية

                           -                           -التبرعات العينية

                     47,320                   127,155اإليرادات األخرى

                     47,320                     27,155مطابع برايل وايرادات متنوعة

                           -                   100,000إيرادات إيجار الوقف

                1,488,064                   745,015إجمالي اإليرادات الفعلية
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2020 مارس 31 وحتى 2020 يناير 1قائمة أهم الداعمين واإليرادات خالل الفترة من 

المبلغالجهه الداعمة

500,000 تبرع عام من فاعل خير

61,500دفعات مؤسسة حجاج الزهراني

15,844فندق بوينت شيراتون- من الحساب لبطولة كرة الهدف  (مسترد)المبلغ المتبقي 

15,000 2020تبرع من فاعل خير القامة المخيم لعام 

8,000مؤسسة العنود الخيرية - 2019باقي المبلغ المتبقي لدعم لدعم بطولة كرة الهدف 

5,958شركة األول لتقنية المعلومات 

3,750مؤسسة وصل الخير لتنظيم الفعاليات

134,963إيرادات أخرى 

745,015إجمالي التبرعات واإليرادات



:المصروفات 

31/03/202031/03/2019اسم الحساب

                          53,731                          68,030الفعاليات الثقافية واإلجتماعية

                                -                                -المشاركات الخارجية

                          53,731                          68,030المهرجانات والحفالت والندوات

                                -                                -الفعاليات االجتماعية

                          28,000                                -المساعدات النقدية

                            3,000                                -مساعدات الزكاة النقدية

                          25,000                                -المساعدات النقدية

                                -                                -المساعدات العينية

                                -                                -المساعدات العينية

                                -                                -برامج التدريب والتأهيل

                                -                                -مصروفات التدريب والتأهيل

                          39,790                          66,763مصروفات اإلهالك

                          39,790                          66,763مصروفات إهالك األصول الثابتة

                        649,696                        541,259المصروفات العمومية واإلدارية

                        649,696                        541,259مصروفات عمومية وإدارية

                        771,217                        676,052إجمالي المصروفات الفعلية
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:المصروفات العمومية واإلدارية 

31/03/202031/03/2019اسم الحساب

                          460,937                        402,717الرواتب والبدالت وما في حكمها

                              8,679                                110محروقات وصيانة سيارات

                              1,078                            1,950نقل وأجور عمال

                              6,246                          30,082بريد وهاتف وانترنت

                              3,513                            2,665مياه وكهرباء

                                 942                          20,277مصاريف الصيانة واإلصالح

                                 630                               126مكتبة ومطبوعات واعالنات

                              5,217                            2,912ضيافة ونظافة

                            70,278                                -اإليجارات واإلشتراكات

                            27,843                          28,161مصاريف التأمينات اإلجتماعية

                            15,040                          10,074مصاريف حكومية وبنكية

                            13,731                                -مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

                            35,562                          42,185مصاريف التأمين والرعاية الطبية

                          649,696                        541,259اإلجمالي العام
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:األصول الثابتة والمتداولة 

31/03/202031/03/2019اسم الحساب

                         6,079,066                             5,937,497صافي األصول الثابتة

                         2,859,750                             2,859,750األراضي

                         2,882,902                             2,738,757استثمار وقف الجمعية

                              75,676                                143,809األجهزة والعدد واألدوات

                            216,159                                142,162السيارات

                                1,747                                  14,586المفروشات واالثاث

                              42,832                                  38,433أنظمة وبرامج حاسب

                         4,043,492                             1,579,087النقد لدى البنوك

                         2,464,260                                767,209(مخصص للوقف) 999300000650008/ بنك البالد 

                                6,037                                  20,570(مساعدات الزكاة) 999300000650019/ بنك البالد 

                            129,334                                282608010630936366,584/ مصرف الراجحي 

                         1,422,526                                68200600500000334,687/ مصرف اإلنماء 

                              21,335                                  002015925100020890,037/البنك األهلي 

                              10,235                                  33,335العهد وذمم العاملين

                              90,090                                172,435المستودعات

ً                                     -                                  82,141مصروفات مدفوعة مقدما

                       10,222,883                             7,804,496إجمالي األصول
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:الخصوم وحقوق الملكية 

31/03/202031/03/2019اسم الحساب

                                260,826                               264,031مخصص مكافأة نهاية الخدمة

                                  18,983                                       -الدائنون

ً                                         -                               100,000إيرادات محصلة مقدما

                             9,943,074                            7,440,465رأس المال

                             6,711,637                            4,854,411صافي األصول غير المقيدة

                             1,269,984                            1,272,485صافي األصول المقيدة

                             1,244,606                            1,244,606صافي األصول أوقاف

                           716,847.00                                 68,963اإليرادات عن المصروفات للفترة  (عجز)فائض أو 

                           10,222,883                            7,804,496إجمالي الخصوم وحقوق الملكية
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