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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 

عن الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ولمزيد من اإليضاحات يرجى 
مراجعة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وفيما يلي تفصيل لهذا التقرير ..

التقرير المالي الداخلي 
لجمعية المكفوفين األهلية بمنطقة الرياض

عن الفترة من ٢٠٢٠/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٠/٠٦/٣٠

صفحة ٣ من ١٤



إجمالي المصروفاتإجمالي اإليراداتالبيـــــــــــــــان
فائض أو (عجز) اإليرادات

عن المصروفات للفترة

                 723,728       1,508,925        2,232,653النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩

                 210,132       1,155,075        1,365,207النتائج الفعلية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

                 -260,000       1,850,000        1,590,000الموازنة التقديرية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

                 470,132          -694,925           -224,793قيمة إنحراف الموازنة التقديرية

%81-%62%86النسبة المحققة من الموازنة التقديرية

ملخص النتائج المالية
 للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

2,232,653 

1,365,207 

1,590,000 
1,508,925 

1,155,075 

1,850,000 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

٢٠٢٠يونيو  ٣٠الموازنة التقديرية حتى ٢٠٢٠يونيو  ٣٠النتائج الفعلية حتى ٢٠١٩يونيو  ٣٠النتائج الفعلية حتى 

ملخص النتائج المالية

إجمالي اإليرادات إجمالي المصروفات

صفحة ٤ من ١٤



اإليرادات :

30/06/202030/06/2019اسم الحساب

                1,666,526                   447,376▼ التبرعات واإليرادات المقيدة
                   235,026                   265,052تبرعات الزكاة النقدية

                1,431,500                   140,844تبرعات ومساعدات نقدية مقيدة
                           -                     41,480تبرعات ومساعدات عينية

                   416,127                   717,831▼ التبرعات واإليرادات غير المقيدة
                   248,127                   681,214التبرعات العامة

                     98,500                          700إشتراكات العضوية
                       5,000                       5,269إيرادات مطابع برايل

                       6,000                       5,073ضريبة القيمة المضافة المستردة
                     58,500                     25,575إيرادات أخرى

                   150,000                   200,000▼ إيرادات وتبرعات أوقاف
                   150,000                   200,000إيرادات إيجار مبنى الوقف

                2,232,653                1,365,207إجمالي اإليرادات الفعلية

1,365,207 

2,232,653 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

٣٠/٠٦/٢٠٢٠٣٠/٠٦/٢٠١٩

اإليرادات

صفحة ٥ من ١٤



قائمة أهم الداعمين واإليرادات خالل الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

المبلغالبيـــــــــــــان

500,000 تبرع عام من فاعل خير

200,000تبرع زكاة نقدية من فاعل خير

200,000إيجار مبنى وقف الجمعية 

80,000دعم برنامج ايجار واحتياجات المرضى - فوزية بنت ابراهيم الجفالي

41,480تبرع عيني من فاعل خير بعدد ٤٠ سلة غذائية

61,500دفعات مؤسسة حجاج الزهراني

20,000تبرع زكاة نقدية من سمو االميرة / جواهر بنت فيصل أل سعود

20,000تبرع زكاة نقدية من المكرم / عبالعزيز الشويعر

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

15,000تبرع من فاعل خير القامة المخيم لعام ٢٠٢٠ 

8,000تبرع لدعم لدعم بطولة كرة الهدف ٢٠١٩ - مؤسسة العنود الخيرية

5,958تبرع نقدي - شركة األول لتقنية المعلومات 

3,750تبرع نقدي - مؤسسة وصل الخير لتنظيم الفعاليات

193,675إيرادات أخرى - تبرعات نقدية من فاعلي خير

1,365,207إجمالي التبرعات واإليرادات

صفحة ٦ من ١٤



المصروفات :

30/06/202030/06/2019اسم الحساب

                        203,839                        130,534▼ مصاريف البرامج واألنشطة
                          68,839                          91,030مصاريف برامج وأنشطة موسمية

                                -                          39,504مصاريف برامج وأنشطة عينية
                        135,000                                -المساعدات النقدية

                                -                        448,779▼ مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
                                -                        440,407الرواتب والبدالت وما في حكمها

                                -                            8,372المنافع والخدمات والتأمين
                     1,305,086                        575,762▼ مصاريف عمومية وإدارية

                        924,384                        308,132الرواتب والبدالت وما في حكمها
                          18,695                            4,506المحروقات وصيانة السيارت

                               630                               429أدوات مكتبية ومطبوعات
                            3,010                          24,993صيانة وإصالح
                          23,938                            2,640المياه والكهرباء

                            9,325                          27,916البريد والهاتف واإلنترنت
                          27,759                          12,444مصاريف التأمين
                            1,078                            1,950نقل وأجور عمال

                            5,530                            6,794ضيافة ونظافة
                           75,110                                -اإليجارات واإلشتراكات

                          54,954                          32,758مصاريف التأمينات االجتماعية
                          34,224                          17,568مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

                          78,604                        133,558مصاريف اإلستهالك واإلستنفاذ
                          47,845                            2,074مصاريف أخرى

                     1,508,925                     1,155,075إجمالي المصروفات الفعلية

1,155,075 

1,508,925 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

٣٠/٠٦/٢٠٢٠٣٠/٠٦/٢٠١٩

المصروفات 

صفحة ٧ من ١٤



األصول الثابتة والمتداولة :

30/06/202030/06/2019اسم الحساب

                      6,157,449                       5,875,185▼ صافي األصول الثابتة
                      2,859,750                       2,859,750األراضي

                      2,882,902                       2,702,720مبنى وقف الجمعية الخيري
                         162,239                          134,962األجهزة والعدد واألدوات

                         194,714                          124,942السيارات
                           17,888                            17,535المفروشات واالثاث

                           39,956                            35,276أنظمة وبرامج حاسب
                      3,659,622                       1,620,907▼ النقد بالصندوق ولدى البنوك

                      2,627,627                          761,321بنك البالد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠٨ (مخصص للوقف)
                           20,149                          265,612بنك البالد / ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠١٩ (مساعدات الزكاة)

                         144,040                          348,670مصرف الراجحي / ٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦
                           21,335                          151,745مصرف اإلنماء / ٦٨٢٠٠٦٠٠٥٠٠٠٠٠
                         846,471                            93,559البنك األهلي /٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠٢٠٨

                           40,815                            31,090ذمم العاملين والعهد
                                 -                            23,627الذمم المدينة

                           90,090                          172,435المخزون
 ً                          283,300                          200,952مصروفات مدفوعة مقدما

                    10,231,276                       7,924,196إجمالي األصول

761,321 

265,612 

348,670 

151,745 

93,559 

النقد لدى البنوك
)مخصص للوقف( ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠٠٨/ بنك البالد 

)مساعدات الزكاة( ٩٩٩٣٠٠٠٠٠٦٥٠٠١٩/ بنك البالد 

٢٨٢٦٠٨٠١٠٦٣٠٩٣٦/ مصرف الراجحي 

٦٨٢٠٠٦٠٠٥٠٠٠٠٠/ مصرف اإلنماء 

٠٠٢٠١٥٩٢٥١٠٠٠٢٠٨/البنك األهلي 

صفحة ٨ من ١٤



الخصوم وصافي األصول :

30/06/202030/06/2019اسم الحساب

                          281,319                         281,598مخصص مكافأة نهاية الخدمة

                                 -                           60,965دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

                       9,949,957                      7,581,633▼ صافي األصول المقيدة والغير مقيدة

                       5,933,114                       4,854,911صافي األصول غير المقيدة

                       1,713,300                      1,271,985صافي األصول المقيدة

                       1,579,815                      1,244,605صافي األصول أوقاف

                          723,728                         210,132فائض أو (عجز) اإليرادات عن المصروفات للفترة 

                     10,231,276                      7,924,196إجمالي الخصوم وصافي األصول

                       2,232,653                      1,365,207إجمالي اإليرادات الفعلية

                       1,508,925                      1,155,075إجمالي المصروفات الفعلية

210,132 

723,728 

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

 700,000

 800,000

فرق اإليرادات عن المصروفات

٣٠/٠٦/٢٠١٩ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠

صفحة ٩ من ١٤



إجمالي الرصيدإجمالي دائنإجمالي مدينرصيد الفترةدائن الفترةمدين الفترةرصيد إفتتاحياسم الحسابرقم الحساب

761,321.24 64,262.62 825,583.86 -40,304.53 64,262.62 23,958.09 801,625.77 حساب بنك البالد - أوقاف 1110100101٠٨

265,611.66    - 265,611.66 245,052.00    - 245,052.00 20,559.66 حساب بنك البالد - زكاة 1110100102١٩

348,669.76 83,495.79 432,165.55 -6,094.79 83,495.79 77,401.00 354,764.55 مصرف الراجحي1110100201

151,744.54 899,144.19 1,050,888.73 31,920.73 899,144.19 931,064.92 119,823.81 مصرف اإلنماء1110100301

93,559.67    - 93,559.67 3,522.60    - 3,522.60 90,037.07 البنك األهلي التجاري1110100401

25,999.59 36,222.41 62,222.00 26,300.54 35,921.46 62,222.00 -300.95 عهدة أمين الخزينة1140100101

4,190.00 4,150.00 8,340.00 -4,150.00 4,150.00    - 8,340.00 عبير عبدالعزيز المسعود1140100401

   - 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00    - 3,000.00 العنود حسن العتيبي1140100402

900.00 300.00 1,200.00 -300.00 300.00    - 1,200.00 سعد الدوسري1140100403

   - 7,000.00 7,000.00 -7,000.00 7,000.00    - 7,000.00 جميلة علي مسرحي1140100404

   - 4,150.00 4,150.00 -4,150.00 4,150.00    - 4,150.00 بشرى عبدالمحسن العمري1140100405

   - 7,000.00 7,000.00 -7,000.00 7,000.00    - 7,000.00 سلمان ظافر الشهري1140100406

9,067.00    - 9,067.00 9,067.00    - 9,067.00    - مؤسسة هيفاء عوض مقرم للتجارة1140300101

   - 4,158.00 4,158.00    - 4,158.00 4,158.00    - مؤسسة افاق االحترافية للخط والرسم1140300102

14,560.03 4,402.23 18,962.26 14,560.03 4,402.23 18,962.26    - ضريبة القيمة المضافة مشتريات1140500101

55,975.26 44,024.74 100,000.00 55,975.26 44,024.74 100,000.00    - تأمينات اجتماعية - المقدمة1150100108

132,533.00 33,890.59 166,423.59 98,642.41 33,890.59 132,533.00 33,890.59 التأمين الطبي  - المقدمة1150100203

12,443.64 12,443.66 24,887.30 -12,443.66 12,443.66    - 24,887.30 مصاريف تأمين السيارات - المقدمة1150100512

172,435.40 39,504.41 211,939.81    - 39,504.41 39,504.41 172,435.40 مخزون جمعية المكفوفين الخيرية1170200101

670,150.00    - 670,150.00    -    -    - 670,150.00 سيارات1210400101

177,378.00    - 177,378.00 3,960.00    - 3,960.00 173,418.00 أثاث مكتبي1210500101

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

صفحة ١٠ من ١٤



إجمالي الرصيدإجمالي دائنإجمالي مدينرصيد الفترةدائن الفترةمدين الفترةرصيد إفتتاحياسم الحسابرقم الحساب

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

10,505.00    - 10,505.00    -    -    - 10,505.00 عدد وأدوات1210700101

2,105,335.70    - 2,105,335.70 522.85    - 522.85 2,104,812.85 أدوات وأجهزة العرض1210800101

678,203.00    - 678,203.00    -    -    - 678,203.00 رخص البرامج واألنظمة1220100901

2,859,750.00    - 2,859,750.00    -    -    - 2,859,750.00 أرض وقف الجمعية الخيري1340100501

2,882,901.73    - 2,882,901.73    -    -    - 2,882,901.73 مبنى وقف الجمعية الخيري1340200101

-60,965.18 132,533.00 71,567.82 -60,965.18 132,533.00 71,567.82    - شركة التعاونية للتامين2130200201

   - 411.93 411.93 411.93    - 411.93 -411.93 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية2130400401

   - 100,000.00 100,000.00    - 100,000.00 100,000.00    - إيرادات ايجار مبنى الوقف  - مقدماً 2150300201

-281,598.99 300,828.93 19,229.94 1,662.42 17,567.52 19,229.94 -283,261.41 مخصص مكافأة نهاية الخدمة2240100101

-180,181.35 180,181.35    - -72,072.54 72,072.54    - -108,108.81 مجمع إهالك - مبنى الوقف2250100206

-10,504.97 10,504.97    -    -    -    - -10,504.97 مجمع إهالك - االت ومعدات2250100301

-545,207.67 545,207.67    - -34,440.00 34,440.00    - -510,767.67 مجمع اهالك سيارات مشتراة2250100401

-159,842.27 159,842.27    - -1,993.60 1,993.60    - -157,848.67 مجمع إهالك األثاث المكتبي2250100501

-1,970,373.39 1,970,373.39    - -18,736.73 18,736.73    - -1,951,636.66 مجمع إهالك أدوات وأجهزة العرض2250100801

-642,927.06 642,927.06    - -6,315.00 6,315.00    - -636,612.06 مجمع استنفاد - رخص البرامج واألنظمة2250200901

-4,854,911.00 4,854,911.00    -    -    -    - -4,854,911.00 صافي األصول غير المقيدة2310100101

-1,271,985.00 1,271,985.00    - -2,500.00 2,500.00    - -1,269,485.00 صافي األصول المقيدة2310200101

-1,244,605.60 1,244,605.60    -    -    -    - -1,244,605.60 صافي أصول األوقاف2310300101

-265,052.00 265,052.00    - -265,052.00 265,052.00    -    - تبرعات الزكاة3110100101

-140,843.54 140,843.54    - -140,843.54 140,843.54    -    - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات3110200201

-41,479.59 41,479.59    - -41,479.59 41,479.59    -    - التبرعات والمساعدات العينية - مقيدة3110300901

صفحة ١١ من ١٤



إجمالي الرصيدإجمالي دائنإجمالي مدينرصيد الفترةدائن الفترةمدين الفترةرصيد إفتتاحياسم الحسابرقم الحساب

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

-681,213.54 681,213.54    - -681,213.54 681,213.54    -    - التبرع العام3120100101

-5,000.00 5,000.00    - -5,000.00 5,000.00    -    - خصم ممنوح3120400101

-500.00 500.00    - -500.00 500.00    -    - إشتراكات أعضاء عاملين3120500101

-200.00 200.00    - -200.00 200.00    -    - إشتراكات أعضاء منتسبين3120500102

-5,269.00 5,269.00    - -5,269.00 5,269.00    -    - إيرادات مطابع برايل3120500202

-5,073.58 5,073.58    - -5,073.58 5,073.58    -    - ضريبة قيمة مضافة مستردة3120500901

-20,575.94 20,575.94    - -20,575.94 20,575.94    -    - إيرادات متنوعة3120500902

-200,000.00 200,000.00    - -200,000.00 200,000.00    -    - إيرادات إيجار مبنى الوقف3130300101

182,529.00    - 182,529.00 182,529.00    - 182,529.00    - الرواتب واألجور االساسية4110100101

41,568.00    - 41,568.00 41,568.00    - 41,568.00    - بدل السكن4110100201

15,827.00    - 15,827.00 15,827.00    - 15,827.00    - بدل المواصالت4110100301

6,400.00    - 6,400.00 6,400.00    - 6,400.00    - بدل طبيعة عمل4110100601

32,757.74    - 32,757.74 32,757.74    - 32,757.74    - تأمينات اجتماعية4110100801

33,890.59    - 33,890.59 33,890.59    - 33,890.59    - التأمين الطبي4110200301

27,918.00    - 27,918.00 27,918.00    - 27,918.00    - مكافات وحوافز أخرى4110200701

17,567.52    - 17,567.52 17,567.52    - 17,567.52    - تعويضات نهاية الخدمة4110202001

4,505.71    - 4,505.71 4,505.71    - 4,505.71    - الوقود والمحروقات4120100301

428.50    - 428.50 428.50    - 428.50    - مطبوعات4120100401

23,626.90    - 23,626.90 23,626.90    - 23,626.90    - صيانة وإصالح -المباني4120200201

1,024.18    - 1,024.18 1,024.18    - 1,024.18    - صيانة وإصالح - السيارات4120200401

342.00    - 342.00 342.00    - 342.00    - صيانة وإصالح - أدوات وأجهزة العرض4120200801

صفحة ١٢ من ١٤



إجمالي الرصيدإجمالي دائنإجمالي مدينرصيد الفترةدائن الفترةمدين الفترةرصيد إفتتاحياسم الحسابرقم الحساب

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

1,687.01    - 1,687.01 1,687.01    - 1,687.01    - الكهرباء4120300101

952.67    - 952.67 952.67    - 952.67    - المياه ومصاريف الصرف الصحي4120300201

26,416.24    - 26,416.24 26,416.24    - 26,416.24    - الهاتف والفاكس واإلنترنت4120300301

1,500.00    - 1,500.00 1,500.00    - 1,500.00    - تكاليف البريد والبرقيات4120300401

12,443.66    - 12,443.66 12,443.66    - 12,443.66    - مصاريف التأمين - سيارات4120300501

1,950.00    - 1,950.00 1,950.00    - 1,950.00    - اجور تحميل وتنزيل4120300701

6,794.13    - 6,794.13 6,794.13    - 6,794.13    - مصاريف الضيافة4120300801

950.00    - 950.00 950.00    - 950.00    - مصاريف غرامات ومخالفات4120400701

1,125.19    - 1,125.19 1,125.19    - 1,125.19    - مصاريف بنكية وعموالت4120400801

72,072.54    - 72,072.54 72,072.54    - 72,072.54    - مصروف إهالك - المباني4130200101

34,440.00    - 34,440.00 34,440.00    - 34,440.00    - مصروف إهالك - سيارات4130400101

1,993.60    - 1,993.60 1,993.60    - 1,993.60    - مصاريف االهالك - األثاث المكتبي4130500101

18,736.73    - 18,736.73 18,736.73    - 18,736.73    - مصاريف االهالك - أدوات وأجهزة العرض4130800101

6,315.00    - 6,315.00 6,315.00    - 6,315.00    - مصاريف االستنفاذ - رخص البرامج واألنظمة4131301001

91,030.00    - 91,030.00 91,030.00    - 91,030.00    - المهرجانات والحفالت والندوات4210200302

39,504.41    - 39,504.41 39,504.41    - 39,504.41    - مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية4210300901

194,496.00    - 194,496.00 194,496.00    - 194,496.00    - الرواتب واألجور االساسية - تشغيلي4230100101

48,866.00    - 48,866.00 48,866.00    - 48,866.00    - بدل السكن  - تشغيلي4230100102

30,303.00    - 30,303.00 30,303.00    - 30,303.00    - بدل المواصالت  - تشغيلي4230100103

16,050.00    - 16,050.00 16,050.00    - 16,050.00    - بدل طبيعة عمل  - تشغيلي4230100106

1,800.00    - 1,800.00 1,800.00    - 1,800.00    - مكافات وحوافز موسمية  - تشغيلي4230100205

صفحة ١٣ من ١٤



إجمالي الرصيدإجمالي دائنإجمالي مدينرصيد الفترةدائن الفترةمدين الفترةرصيد إفتتاحياسم الحسابرقم الحساب

ميزان المراجعة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

19,146.00    - 19,146.00 19,146.00    - 19,146.00    - مكافات وحوافز أخرى  - تشغيلي4230100207

27,123.00    - 27,123.00 27,123.00    - 27,123.00    - مصاريف حكومية - تجديد إقامات  - تشغيلي4230100210

1,156.70    - 1,156.70 1,156.70    - 1,156.70    - مصاريف حكومية - رسوم  - تشغيلي4230100213

3,000.00    - 3,000.00 3,000.00    - 3,000.00    - بدل االنتداب - تشغيلي4230100219

98,466.00    - 98,466.00 98,466.00    - 98,466.00    - مكافات وحوافز المتعاونين - تشغيلي4230100221

8,372.43    - 8,372.43 8,372.43    - 8,372.43    - الهاتف والفاكس واإلنترنت - تشغيلي4230100503

0.00 14,026,668.00 14,026,668.00 0.00 2,998,213.27 2,998,213.27 -0.00 اإلجمالي

صفحة ١٤ من ١٤


